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Resumo 

O objetivo deste estudo é analisar as trajetórias socioespaciais de estudantes negros(as) 

que participaram de iniciativas organizadas pelo Movimento Negro de Base Acadêmica 

na Universidade Federal de Goiás (UFG). O tema surgiu a partir da compreensão de 

que, se hoje podemos afirmar que a UFG avançou na implantação e manutenção de 

políticas de ação afirmativa, especialmente as cotas para negros(as), indígenas e 

quilombolas, isso se deve à atuação de uma coletividade organizada, formada por 

estudantes, professores e professoras majoritariamente negras. Identificamos que a 

espacialidade das ações ligadas a esse processo transcende o espaço acadêmico e se 

relaciona com outros espaços que integram as trajetórias dos sujeitos, como o bairro, a 

casa, o local de trabalho e a cidade. Nesse sentido, realizamos uma análise do espaço 

acadêmico a partir de uma compreensão da dimensão espacial das relações raciais para 

contextualizar no tempo e no espaço as trajetórias de estudantes negros(as) na UFG. 

Procuramos compreender as estratégias territoriais do Movimento Negro Acadêmico 

para verificar como suas ações modificam o espaço e redimensionam trajetórias. A 

educação é um tema central na análise e as iniciativas do Movimento Negro são 

compreendidas como ações que promovem uma pedagogia sobre as relações raciais.  

  

Palavras chave: Movimento negro acadêmico; trajetórias socioespaciais; ações 

afirmativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the socio-spatial trajectories of black students who 

participated in actions organized by the Black Academic Movement at the Federal 

University of Goiás (UFG). The issue arose from the realization that, if we can say 

today that the UFG advanced in the implementation and maintenance of affirmative 

action policies, especially the quotas for black peoples, indigenous and quilombolas, 

this is due to the action of an organized community formed by students, mostly black 

male and female teachers. We found that the spatiality of actions related to this process 

transcends the academic space and relates to other spaces that are part of the trajectories 

of the subjects, such as the neighborhood, the home, the workplace and the city. Thus, 

we performed an analysis of academic space from an understanding of the spatial 

dimension of race relations to contextualize in time and space the trajectories of black 

students in UFG. We seek to understand the territorial strategies of the Black Academic 

Movement to see how their actions change the space and resize paths. Education is a 

central theme in the analysis and the Black Movement initiatives are understood as 

actions that promote a pedagogy on race relations 

 

Key-words: Black Academic Movement; socio-espatial trajectory; affirmative actions. 
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PRÓLOGO 

“Não é fácil dar nome à dor. Teorizar a partir desse lugar”. A frase de bell hooks 

(2013) no texto A teoria como prática libertadora resume o sentimento que me 

acompanhou durante a realização desta pesquisa. Para hooks, a prática teórica, no caso 

de pesquisadores(as) que se deslocam da condição de objeto para a de sujeito da 

pesquisa, está fundamentada em processos de “autorrecuperação”. A autora refere-se a 

uma experiência de cura, libertação e revolução por meio da teoria. No meu caso, essa 

experiência, que tem como uma das fases, a escrita deste trabalho, teve início em uma 

manhã de 2013, no auditório do Cine UFG, durante uma palestra do cartunista e diretor 

da revista Raça Brasil, Maurício Pestana. Faltando pouco mais de um semestre para 

concluir o curso de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás e com um projeto de 

Trabalho de Conclusão de Curso sobre a comunicação em Paulo Freire pronto para ser 

executado, me descobri negra. Não digo que foi uma experiência repentina porque ao 

me descobrir negra, percebi que toda a minha trajetória havia sido condicionada pelo 

meu pertencimento racial. Por mais que eu negasse minha identidade étnico-racial ou 

simplesmente não quisesse pensar sobre isso, o grito de “neguinha feia”, vindo de 

dentro de um ônibus na volta da escola, sempre voltava para me lembrar que havia um 

lugar socialmente pré-determinado para mim, fora do espaço de construção do 

pensamento hegemônico.  

Após quase cinco anos de uma existência quase nula na então Faculdade de 

Comunicação e Biblioteconomia (Facomb), tentando me ajustar a um espaço no qual eu 

não me reconhecia, a palestra de um homem negro sobre mídia e racismo me fez 

acordar para o fato de que eu era uma estudante negra cotista em uma universidade 

pública, uma quase jornalista, e que eu precisava assumir esse lugar para falar a partir 

dele. Aquela foi a primeira vez em que estive diante de uma pessoa negra que estava ali 

para falar sobre racismo na mídia e na academia dentro da universidade. Aquele era um 

homem negro educando aos(às) outros(as) sobre as relações raciais ao adotar uma 

postura militante em seu trabalho intelectual. Aquilo era o que eu queria fazer e foi ali 

que me encontrei. Imediatamente, procurei a única professora negra da faculdade, 

Luciene Dias, que é uma mulher afirmada e militante e que prontamente aceitou orientar 

minha pesquisa sobre os(as) estudantes cotistas no curso de jornalismo da UFG. Assim 

surgiu meu primeiro trabalho como uma intelectual militante negra: Ações Afirmativas 

no Curso de Jornalismo da UFG: uma (in)experiência de inclusão.  
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O processo de realização da pesquisa de TCC foi, para mim, uma experiência de 

“autorrecuperação”, conforme descreve bell hooks (2013). Como qualquer 

pesquisador(a) em início de carreira, naquele momento eu não me sentia tão 

constrangida pelos meandros do métier acadêmico. A questão do método e as categorias 

de análise não foram mais importantes que me deixar afetar pelo tema. Conhecer a 

história dos(as) negros(as) no Brasil sob uma perspectiva totalmente diferente daquela 

que conheci durante a trajetória escolar foi uma experiência libertadora. Eu vivia a 

situação que Beatriz Nascimento (2007, p. 95) narra ao discorrer sobre o sentimento de 

saber-se negro. “É como se de repente você estivesse nos anos 1600, cortando cana num 

canavial, os pés presos a correntes, à noite fosse arrancado do batuque e levado para ser 

açoitado, enquanto seus companheiros batiam mais alto os atabaques [...]”. Esse 

processo de descoberta me fez perceber que era preciso me educar sobre as relações 

étnico-raciais para questioná-las a partir de dentro.  

No mestrado, as reuniões de estudos e de lazer com os(as) colegas do 

Laboratório de Estudos Étnico Raciais e Espacialidades  (LaGENTE) e as orientações 

com o amigo, professor e militante, Alex Ratts, mostraram que essa trajetória não 

precisa ser solitária e que é preciso referenciar aqueles(as) que vieram antes, por isso a 

importância dada às trajetórias daqueles(as) que participaram diretamente do processo 

de adoção de cotas na UFG, afinal, eu fiz parte da primeira turma de cotistas da 

instituição. As exigências acadêmicas de um programa de pós-graduação, no entanto, 

tornariam ainda mais evidente o quanto é difícil “dar nome à nossa dor”.  

Como estudante negra de origem popular, a realidade que estudei nesta pesquisa, 

através das trajetórias de sujeitos que também são colegas de trabalho e de militância, é 

também a minha trajetória. Logo percebi que escrutinar a minha realidade a partir de 

categorias de análise pré-estabelecidas por sujeitos que existiram em outros contextos 

seria uma tarefa pesarosa. O questionamento verbal ou através de olhares enviesados 

com relação ao risco de falta de objetividade na pesquisa esteve presente em 

praticamente todas as situações em que apresentei meu tema de estudo na academia. Era 

preciso garantir um distanciamento em relação ao meu “objeto”. Por outro lado, era 

evidente que eu estava afetada pela pesquisa e era preciso deixar isso transparecer no 

trabalho. Era preciso me colocar mais. 

 Os conflitos se intensificaram com a ida ao campo, porque o campo era a minha 

trajetória. Era preciso encontrar o equilíbrio entre a pesquisadora que estava ali para 

observar e fazer anotações e a militante que participava de debates e mesas redondas 
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com a intenção de discutir questões de seu interesse. Nas entrevistas, havia sempre a 

preocupação em encontrar o “objeto” nas narrativas que poderiam facilmente ser feitas 

por mim. Ao entrevistar intelectuais militantes negros(as), muitas vezes, a análise já 

vinha pronta nas respostas aos meus questionamentos. E onde ficava a minha autoridade 

como pesquisadora? Eu deveria rechaçar um ponto de vista interessante e válido sobre 

determinado aspecto simplesmente porque ele foi elaborado pelo(a) interlocutor(a) e 

não por mim? A resposta redentora a essas questões veio já na fase final de escrita do 

trabalho, durante uma reunião do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 

Comunicação e Diferença, que me fez perceber que o que eu queria era pensar com os 

sujeitos da pesquisa, e não sobre eles. E para isso ainda não existe um método, pois ele 

está sendo construído enquanto traçamos nossas trajetórias. Sou grata por poder 

participar desse movimento coletivo de fazer acontecer.  

A relação conflituosa com a pesquisa na fronteira entre ser pesquisadora e 

pesquisada transparece no texto, marcado de forma tensa pelo medo das acusações de 

falta de objetividade científica. Como maior demonstração desse conflito, abandono a 

partir de agora a primeira pessoa e passo a escrever como um sujeito oculto que se 

realiza ao saber que a expressão “nós” utilizada na escrita refere-se a um sujeito coletivo 

que está presente em cada palavra.  
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INTRODUÇÃO 

O objetivo deste estudo é analisar as trajetórias socioespaciais de estudantes 

negros(as) que tiveram contato com iniciativas organizadas pelo Movimento Negro de 

Base Acadêmica na Universidade Federal de Goiás (UFG). O tema surgiu a partir da 

compreensão de que, se hoje podemos afirmar que a UFG avançou na implantação e 

manutenção de políticas de ação afirmativa, especialmente as cotas para negros(as), 

indígenas e quilombolas, isso se deve à atuação de uma coletividade organizada, 

formada por estudantes, professores e professoras majoritariamente negras. Mais ainda, 

identificamos que a espacialidade das ações ligadas a esse processo transcende o espaço 

acadêmico. A implantação da primeira iniciativa ligada ao Movimento Negro 

Acadêmico na UFG, o Projeto Passagem do Meio1 (2004), implicou na formação de um 

grupo de estudantes e professoras(es) negras(os) que, por meio de suas práticas, 

ajudaram a gerar entre os demais membros da comunidade acadêmica e na sociedade 

em geral um intenso debate sobre as políticas de reserva de vagas para estudantes 

negros (as) na UFG. Conforme se verá mais adiante, esse processo culminou com a 

adoção, pela universidade, do Programa UFGInclui, em 20082. Nesse sentido, uma parte 

deste trabalho é dedicada a evidenciar e analisar a atuação de coletividades negras 

organizadas no processo de implantação de políticas de ação afirmativa na UFG. 

Para tanto, no primeiro capítulo, procuramos investigar como a educação se situa 

entre as demandas do Movimento, tendo em vista os graves problemas educacionais que 

atingem essa parcela da população. Em seguida, com base na análise de Nilma Lino 

Gomes (2012), buscamos apontar alguns aspectos que configuram o Movimento Negro 

como um ator político que, por meio de suas ações, realiza uma pedagogia política, 

ressignificando e politizando a raça de maneira emancipatória. 

No segundo capítulo, tendo como base a categoria espaço, traçamos um 

panorama do que estamos chamando de espaço acadêmico (Ratts, 2009; 2011) a partir 

                                                           
1 O nome completo do projeto é “Passagem do Meio: qualificação de alunos negros de graduação para 

pesquisa acadêmica na UFG”. 
2 O programa UFGInclui, aprovado pela UFG em 2008, previa uma série de ações de inclusão e 

permanência de estudantes negros(as), indígenas, quilombolas e/ou oriundos de escolas públicas na 

instituição. Além de medidas a serem adotadas antes do ingresso – como a atuação junto ao ensino básico 

– e após o ingresso – como a ampliação dos serviços de assistência estudantil –, o programa previa 

reserva de vagas inicial de 10% para estudantes de escolas públicas e 10% para negros(as) oriundos de 

escola pública passíveis de sofrer discriminação, além do acréscimo de 1 vaga em cada curso para 

indígenas e 1 para quilombolas, quando houver demanda. Na segunda etapa do programa, a reserva para 

negros(as) e estudantes de escola pública passou a ser de 20%. Com a aprovação da Lei Federal 

12.711/2012, que instituiu cotas para ingresso nas instituições federais de ensino superior no Brasil, a 

UFG se adequou à nova legislação e o  UFGInclui passou a atender apenas aos indígenas e quilombolas, 

no que tange à inclusão. 



14 
 

da compreensão do espaço como algo histórico e socialmente produzido e que, por isso, 

materializa as relações de poder que se desenvolvem na sociedade.  

As relações étnico-raciais são um tema relativamente pouco discutido na ciência 

geográfica. Ao nos voltarmos para os sujeitos que têm produzido sobre o tema na 

geografia brasileira, percebemos mais uma vez a importância do Movimento Negro 

Acadêmico, tendo em vista que a maior parte da bibliografia que utilizamos para dar 

sustentação teórica à discussão é produzida por geógrafos(as) negros(as). Alguns 

trabalhos que interseccionam as categorias geográficas e as relações étnico-raciais são 

os de Ratts (2015; 2011; 2010; 2004), Santos R.E. (2013; 2006) Cirqueira (2015; 2010; 

2008), Oliveira (2006); Machado (2011); Sousa (2007); Cardoso (2014), entre 

outros(as). Essas pesquisas indicam que há uma geografia das relações raciais sendo 

desenvolvida no Brasil, conforme aponta Santos R.E. (2013). Segundo o autor, dentro 

do amplo conjunto de temas e enfoques que estão construindo novas tendências na 

geografia está a leitura das dimensões espaciais das relações étnico-raciais.  

Com base em Quijano (2005), entendemos que a raça não é algo biológico, mas 

uma construção social estrutural e estruturante e, por isso, essa é uma categoria central 

em nossa análise do espaço. Sabemos que, diante da necessidade de criação de 

programas de inclusão da população negra, indígena e quilombola na universidade, fica 

evidente que esse espaço tem sido historicamente negado a esses grupos. Nesse 

contexto, compreendemos algumas ações do Movimento Negro Acadêmico como 

estratégias territoriais (Oliveira, 2006).  

Ao propormos uma abordagem geográfica sobre o Movimento Negro 

Acadêmico, foi necessário associar as categorias geográficas como espaço, lugar e 

território a outras áreas da ciência, notadamente nas discussões sobre identidade e 

diferença e relações étnico-raciais. Neste trabalho, o espaço é compreendido como 

histórico e socialmente produzido, conforme a definição de Moreira (1998), para quem 

o espaço é construído no próprio processo em que a sociedade constrói a si mesma, 

sendo portanto uma expressão da história. A categoria lugar é utilizada segundo a 

acepção proposta por Carlos (1996), que propõe uma análise a partir da tríade habitante-

identidade-lugar. Assim, compreendemos o lugar como um ponto de articulação entre 

locais ou situações e também como uma forma de uso do espaço pelos sujeitos que o 

constituem ao significar e se identificar com ele. Para compreender o lugar, é preciso ter 

em mente que ele é histórico, relacional e identitário (Serpa, 2011). 



15 
 

Ao analisar o movimento hip-hop no Rio de Janeiro em sua pesquisa de 

mestrado em Geografia, Oliveira (2006) define estratégias territoriais como os 

mecanismos pelos quais o hip-hop define os espaços, seja por uma apropriação material 

e simbólica ou por um domínio jurídico-político do espaço. O geógrafo usa como 

categoria de análise o conceito de território proposto por  Haesbaert (2001, p.1171), que 

supera a definição tradicional ligada à noção de estado-nação e propõe que o território é, 

ao mesmo tempo, um recurso ou um instrumento de poder e um valor “[...] valor este 

que vai além do simples valor de uso ou de troca, estendendo-se pela valorização 

simbólica, identitário-existencial”. Ainda de acordo com Haesbaert (op. cit.), essa forma 

de pensar o espaço supera o dualismo entre “território político” e “território de 

identidade”, pois o território enquanto recurso político e enquanto estratégia identitária 

se confundem.  

Assim, compreendemos que a ação de coletividades negras organizadas no 

espaço acadêmico ocorre por meio da construção de estratégias territoriais que 

conferem novos usos a esse espaço e redimensionam as trajetórias socioespaciais de 

estudantes negros(as). Chegamos a esta conclusão após analisar o processo de adoção 

de um programa de cotas pela universidade, o UFGInclui, e verificar o contexto atual da 

instituição. Podemos afirmar que as vivências experienciadas pelos(as) estudantes no 

Movimento Negro Acadêmico implicaram em mudanças significativas em suas 

trajetórias, influenciando desde os temas das pesquisas desenvolvidas por eles(as) e suas 

trajetórias profissionais até a autoestima e a autoidentificação como negras(os). As 

informações colhidas por meio das entrevistas apontam para uma reelaboração dos 

significados de ser negro(a) pelos(as) participantes de projetos de ação afirmativa, 

coletivos e núcleos voltados para a discussão sobre raça e racismo na UFG.  Nos relatos 

apresentados pelos(as) estudantes durante as entrevistas da pesquisa, ficou evidente que 

essas pessoas ampliam esse processo positivo para o seu núcleo extra-academia, com 

um impacto muito grande principalmente nas famílias.  

Na terceira parte do trabalho, analisamos as trajetórias socioespaciais dessas 

pessoas. Importante destacar que, apesar de a inserção nos grupos citados ter ocorrido 

enquanto os(as) estudantes ainda estavam na graduação, atualmente, eles(as) cursam ou 

já concluíram cursos de pós-graduação e alguns(as) atuam como professores(as). 

Optamos por incluir na pesquisa apenas estudantes que se inseriram na pós-graduação 

por ser nosso objetivo compreender como a participação no Movimento Negro 

Acadêmico influenciou suas pesquisas. Pressupomos que a passagem por esses espaços 



16 
 

foi determinante nos rumos que as trajetórias dessas pessoas tomaram. Ao mesmo 

tempo, temos como pressuposto que, por meio de suas trajetórias, estudantes negros(as) 

conseguiram transformar o espaço acadêmico ao promover pesquisas com temas ligados 

às relações étnico-raciais, não raramente propondo abordagens alternativas à tradição 

científica eurocêntrica.  

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa que faz uso de múltiplos 

procedimentos metodológicos. Dentre eles, o levantamento bibliográfico, as entrevistas 

gravadas, a interpretação das entrevistas e a pesquisa documental, que envolve consultas 

aos acervos dos projetos, programas, grupos e coletivos pesquisados. Para as 

entrevistas, foram selecionadas 9 pessoas, sendo 4 homens e 5 mulheres com idades 

entre 26 e 34 anos. Todos(as) se auto-declaram negros(as) e fizeram graduação na 

Universidade Federal de Goiás. As áreas de formação dos(as) entrevistados(as) são: 

Geografia (3), História (5) e Ciências Sociais (1). Todos(as) frequentaram o ensino 

médio em escolas públicas. Com relação ao grau de formação, duas pessoas têm 

mestrado e doutorado completos, duas estão cursando doutorado, quatro estão cursando 

mestrado e um já concluiu o mestrado e se prepara para ingressar no doutorado.  

 Algo a se destacar é que, ao nos referirmos ao processo seletivo para ingresso na 

UFG, falamos em vestibular apesar de atualmente a seleção ser feita integralmente pelo 

Sistema de Seleção Unificada (Sisu), um sistema informatizado do Ministério da 

Educação por meio do qual as instituições públicas de ensino superior oferecem vagas 

aos(as) estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Optamos por usar a expressão vestibular porque, no período em que os(as) 

entrevistados(as) ingressaram na universidade, esse ainda era o modelo de seleção 

utilizado. Importante salientar ainda que utilizamos a categoria negro(a) a partir da 

definição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que considera como 

negros(as) os(as) pretos(as) e pardos(as).  

 As ações afirmativas são referidas conforme a definição de Munanga e Gomes 

(2006), para quem essas ações buscam promover a igualdade de oportunidades para os 

grupos socialmente discriminados, criando mecanismos que permitam que esses grupos 

possam ter acesso a melhores posições sociais. As ações afirmativas são baseadas na 

relação entre passado, presente e futuro, pois existem para corrigir efeitos atuais da 

discriminação praticada ao longo da história e garantir uma sociedade mais democrática 

às gerações futuras. Para Santos S.A. (2007), o fundamento filosófico das ações 

afirmativas é baseado no postulado da justiça compensatória, tendo como objetivo a 
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correção de discriminações sofridas no passado pelos ascendentes das pessoas negras ou 

outros grupos historicamente marginalizados. Apesar de o autor falar em ação passada, 

ele destaca que a discriminação não cessou e tende a ser mantida contra os 

descendentes, afetando o desenvolvimento psicológico, social, econômico, cultural e 

político.  Marçal (2012) nos apresenta a diferença entre ações afirmativas (AA) e 

políticas de ação afirmativa (PAA) no contexto brasileiro. Para ele, as AA 

compreendem iniciativas da sociedade civil e do setor privado, enquanto as PAA são 

iniciativas estritamente estatais.  

 Sendo nosso campo de estudo a Universidade Federal de Goiás, propomos ainda 

uma análise dessa instituição a partir do contexto em que ela foi criada, ou seja, a 

década de 1960, período em que se iniciava o processo de modernização e 

territorialização do capital no Cerrado. Compreendemos que esse processo determinou 

alguns aspectos observados na instituição, sendo o mais evidente a localização de seus 

campi.  

 Por fim, após determinar o contexto social, histórico e espacial, elencamos as 

trajetórias socioespaciais como meio para compreender de forma mais relacional os 

deslocamentos de estudantes negros(as) de origem popular entre diferentes locais no 

espaço. As trajetórias socioespaciais são definidas por Santos e Ratts (2015) como os 

deslocamentos individuais ou de coletividades entre diversos locais como os ambientes 

de trabalho, estudos, lazer, residência, entre outros, que fazem diferença  nas situações 

sociais dos(as) sujeitos, tendo em vista que não se resumem a simples deslocamentos 

geométricos.  
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1. EDUCAÇÃO E JUSTIÇA SOCIAL NO BRASIL 

A educação formal está no cerne das questões investigadas nesta pesquisa. 

Sendo assim, é essencial abordá-la, tanto no que diz respeito aos seus significados 

sociais quanto às potencialidades em relação à transformação de trajetórias individuais e 

coletivas, assim como aos impactos da exclusão de parcelas da população no espaço 

escolar. Essas três possibilidades de abordagem são apenas alguns dos diversos aspectos 

que atravessam o tema, o que nos dá uma ideia da multidimensionalidade desse espaço. 

Durante as entrevistas desta pesquisa, o ensino formal apareceu constantemente 

adjetivado como elemento possibilitador de “uma vida melhor”, principalmente 

associado à garantia de um emprego socialmente mais valorizado. Praticamente 

todos(as) os(as) entrevistados(as) relataram que, durante a maior parte de sua vida 

escolar, tinham como objetivo concluir o ensino médio para conseguir logo um 

emprego, sendo que boa parte dos(as) entrevistados(as) trabalhou em empregos formais 

ou informais em diferentes momentos enquanto estudantes.  

A partir dessas narrativas, percebemos uma compreensão da educação 

fortemente ligada à ideia de escola como formadora de mão de obra.  Esta visão sobre o 

espaço escolar remete ao pensamento que se tornou consenso em nossa sociedade, de 

que o “sucesso” está diretamente associado aos estudos ou, mais especificamente, ao 

quanto se dedica a eles. A expressão máxima desse pensamento é afirmação de que, se 

uma pessoa estudar muito, alcançará seus objetivos. Esse pensamento está atrelado à 

concepção meritocrática da educação, que é extremamente prejudicial aos grupos 

socialmente discriminados por partir da premissa de que todos(as) possuem as mesmas 

oportunidades educacionais e que o que determina maior ou menor sucesso é o esforço 

individual. No texto da proposta de cotas elaborada para a UnB pelos antropólogos Rita 

Laura Segato e José Jorge de Carvalho (2002), os autores apontam alguns aspectos da 

ideologia do mérito como instrumento silencioso de perpetuação da exclusão racial: 

O código universalista europeu se transformou no nosso meio em um 

mecanismo basicamente alienante, na medida em que fez silenciar a 

discussão sobre a prática, também silenciosa, mas sistemática e generalizada, 

da discriminação racial. Colocada e defendida cegamente, a ideologia do 

mérito e do concurso passa a se desvincular de qualquer causalidade social e 

a flutuar num vácuo histórico. Como se alguém, independente das 

dificuldades que sofreu, no momento final da competição aberta e feroz, 

iguala-se a todos os seus concorrentes de melhor sorte social. Universalizou-

se apenas a concorrência, mas não as condições para competir. Não se 

equaciona mérito de trajetória, somente conta o suposto mérito do concurso. 

Nenhuma avaliação do esforço de travessia, e uma fixação cega, não 

problematizada, na ordem de chegada. Como se um negro se dispusesse a 

atravessar um rio a nado enquanto um branco andasse de barco a motor em 
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alta velocidade e ao chegarem à outra margem suas capacidades pessoais 

fossem calculadas apenas pela diferença de tempo gasto na tarefa. Vista de 

uma outra perspectiva, que introduza a diferença histórica, social e 

econômica de desigualdade crônica dos negros no Brasil, a própria noção 

abstrata de concurso, de competição, de rendimento, de quantificação das 

trajetórias individuais necessita ser radicalmente repensada. (CARVALHO e 

SEGATO, 2002, p. 7) 

A formulação coloca em evidência a relação ambígua do ensino com o racismo e 

outras formas de discriminação, na medida em que a competição à qual Carvalho e 

Segato (Ibid.) se referem é especificamente pelo acesso à universidade: por um lado, o 

acesso desigual à educação formal e o modo como esta se articula podem constituir-se 

como elementos perpetuadores das desigualdades; Por outro, os esforços para garantir o 

pleno acesso à educação elucidam seu potencial como instrumento de superação das 

desigualdades, quando realizada com vistas a este objetivo.  

1.1 Educação e reconhecimento das diferenças 

Na análise de Tomoko (1982), tanto a universidade quanto a escola carregam 

uma ambiguidade como lugar de reprodução das relações sociais ao assumir uma 

postura acrítica e conformista; e como possibilidade de construção, reflexão e produção 

de conhecimento, cumprindo uma função social de formação e informação. Santos R.E. 

(2013) atribui a essa instituição um papel fundamental na superação das desigualdades 

raciais e do racismo. Para ele, o ambiente escolar é uma das principais instâncias de 

socialização, interferindo de forma decisiva na formação de personalidades e de códigos 

comportamentais importantes para a maneira como o indivíduo se posiciona e se 

movimenta no mundo. 

O geógrafo Garrido Pereira (2011) discute a correlação entre a escola, a justiça 

social e os temas da diversidade e da inclusão. O autor fala em duas “visões” sobre o 

tema nas discussões que estudiosos(as) da educação tem feito. A primeira é a chamada 

justiça distributiva, baseada no princípio da redistribuição, relacionada às diferenças e 

igualdades, na qual a meritocracia aparece constantemente como uma dimensão 

estruturante dos processos educativos. “[...] más aún la tensión sobre la función de la 

escuela se torna central y su relación con un sistema político-societal democrático 

termina por condicionar cualquier debate sobre la Justicia Social” (GARRIDO 

PEREIRA, 2011, p. 6). Na análise do autor, a justiça escolar em sociedades 

democráticas baseia-se na ideia de que a igualdade de oportunidades elimina as outras 

diferenças (de gênero, sexualidade e etnicorraciais). 
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Nesse sentido, uma escola baseada na justiça distributiva está centrada no 

entendimento de que a sociedade deve dispor mecanismos que diminuam as 

desigualdades por meio do acesso a oportunidades ou bens. Se entendermos que a 

simples garantia de que todas as pessoas tenham acesso à escola significa oferecer 

oportunidades iguais, como explicar o caso brasileiro, em que as escolas públicas, único 

recurso educacional possível à maior parte da população, oferecem ensino de qualidade3 

reconhecidamente inferior às escolas particulares, a ponto de se adotar uma lei de cotas 

para estudantes oriundos(as) de instituições públicas para acesso às instituições federais 

de ensino superior? A questão apresenta ainda mais nuances quando nos atentamos para 

o fato de que o número de jovens negros(as) tende a diminuir conforme se avança das 

séries iniciais para os demais níveis de educação.  

Resultados do estudo realizado por Ricardo Henriques (2001) a partir de dados 

do IPEA revelam uma diferença média de 2,3 anos entre a escolaridade de jovens 

negros(as) e brancos(as) com 25 anos. A pesquisa “Fora da Escola Não Pode”, feita pela 

Campanha Nacional pelo Direito à Educação (CNDE) em parceria com o UNICEF a 

partir dos microdados do Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), revela que, na cidade de Goiânia (GO), existem 26.292 crianças com idades 

entre 4 e 17 anos fora da escola. Destas, 39,9% são brancas e 60,1% são negras. Em 

relação aos rendimentos, 35,3% vivem em famílias com renda familiar de até meio 

salário mínimo, e 26,6% recebem mais de um salário mínimo. Os números demonstram 

ainda uma pequena diferença entre meninos (50,7%) e meninas (49,3%).  

O fato é que, ao mesmo tempo em que o Brasil reconhece constitucionalmente4 a 

educação como um direito de todos(as), o País tem avançado pouco na efetivação das 

políticas de acesso, qualidade e permanência nas instituições de ensino, principalmente 

quando considerados todos os níveis educacionais e as diferentes parcelas da população, 

segundo critérios de raça, etnia, classe, gênero, sexualidade e região. 

                                                           
3 Ao abordar a questão da análise da qualidade da educação, Cabrito (2009) afirma que o tema é 

complicado porque os fatores que condicionam os processos de aprendizagem são inúmeros. Entre os 

indicadores que são utilizados na análise, o autor cita a taxa de sucesso dos alunos nos exames para 

ingresso no ensino superior.  
4 O Documento Final da Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2014 informa que: “No caso 

brasileiro, o direito à educação básica e superior, bem como a obrigatoriedade e universalização da 

educação de quatro a 17 anos (Emenda Constitucional - EC n° 59/2009), está estabelecido na 

Constituição Federal de 1988 (CF/1988), nos reordenamentos para o Plano Nacional de Educação (PNE). 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996), com as alterações ocorridas após a sua 

aprovação, encontra-se em sintonia com a garantia do direito social à educação de qualidade.”  
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Em termos do projeto de sociedade que o país está construindo, o mais 

inquietante é a evolução histórica e a tendência de longo prazo dessa 

discriminação. Sabemos que a escolaridade média dos brancos e dos negros 

tem aumentado de forma contínua ao longo do século XX. Contudo, um 

jovem branco de 25 anos tem, em média, mais 2,3 anos de estudo que um 

jovem negro da mesma idade, e essa intensidade da discriminação racial é a 

mesma vivida pelos pais desses jovens — a mesma observada entre seus 

avós. (HENRIQUES, 2001, p.27) 

Evidencia-se, portanto, a importância de se compreender o racismo como 

estrutural e estruturante nas relações sociais para, a partir de então, formular medidas 

que de fato garantam a universalização do acesso para além da disponibilização de 

vagas. Além disso, a reflexão acerca da temática racial e outros temas ligados à 

discriminação precisam estar presentes na escola não só com foco na positivação das 

diferenças, mas também na permanência dessas diferenças nos bancos escolares. Não 

basta discutir a diferença sem que ela esteja presente. Nesse sentido, ainda sobre os 

estudos da educação e sua relação com a justiça social, Garrido Pereira (2011) fala 

sobre a visão da chamada justiça interseccional, baseada no princípio do 

reconhecimento e mais focada nas discussões sobre a diversidade e inclusão.  

Clasismo, Racismo y Sexismo conjurando un campo interseccional, en donde 

las categorías opresoras debieron ser revisitadas en el mundo escolar, para 

definir la forma en que la diversidad y los mecanismos de inclusión 

promovidos por la escuela, terminaban por tensionar el desarrollo de los 

principios de justicia social entre quienes participan de los procesos 

educativos formales. Obviamente para algunos, la clase siguió estructurando 

el campo interseccional, mientras que para otros, los campos de constitución 

identitaria sobre los cuales se vivencia la justicia/injusticia social tiene 

manifestaciones y valoraciones relativas en función del caso, y la tarea 

pendiente, en términos sociales (y educativos) es el reconocimiento de los 

mismos. (GARRIDO PEREIRA, 2011, p. 7) 

 

De acordo com o autor, a justiça interseccional, um projeto que deve ser 

assumido como algo em construção, está baseada na alteridade e no reconhecimento do 

outro e implica assumir a complexidade da constituição dos sujeitos. Ainda segundo 

Garrido Pereira (2011), o espaço escolar, principalmente dentro do projeto de escola 

moderna, por muito tempo, se dedicou a normalizar para socializar. Quando este 

modelo passou a ser criticado como algo oriundo das relações de produção, as outras 

formas de alteridade em que o poder opera e que permitem entender múltiplas exclusões 

e diversidades foram deixadas de lado. Este cenário coloca o desafio de se afirmar a 

diferença, que sempre está subordinada a algo tido como normal, para, a partir dessa 

diferença, oferecer possibilidades de êxito.  
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Assim, o modelo educativo deve compreender e discutir as diferenças como algo 

que se desenvolve no processo de formação identitária, e não anulá-las. Louro (2000) 

destaca a importância da escola na constituição de uma parte significativa das histórias 

pessoais. A autora faz a ressalva de que a instituição não determina as identidades 

sociais de forma definitiva e lembra que, como já discutimos, muitas pessoas não 

passam por ela. No entanto, segundo Louro (Ibid.), as sociedades urbanas “apostam 

muito” na escola, de modo que existem mecanismos legais e morais para obrigar as 

pessoas a enviarem as crianças para os estabelecimentos escolares. 

No Brasil, o artigo 246 do Código Penal determina que é crime “Deixar, sem 

justa causa, de prover a instrução primária de filho em idade escolar”, com pena de 

detenção, de 15 dias a um mês, ou a aplicação de multa. A Lei de Diretrizes e Bases 

(LDB) determinava a referida idade como dos 6 aos 17 anos. Porém, com uma alteração 

realizada pela Lei 12.796/2013, a idade mínima passou a ser de 4 anos. A Lei estipulou 

como prazo até este ano (2016) para que os municípios e Estados garantam a inclusão 

dessas crianças em escolas públicas.  Considerando que a escola formal abriga e 

transmite os ideais formadores de um projeto de Estado, é importante pensar até que 

ponto essa ação que se apresenta como medida de universalização do ensino não se 

constitui em mais um instrumento de anulação das diferenças, na medida em que as 

famílias deixam de ter autonomia para, segundo suas crenças, valores e preferências, 

decidir o momento ideal para inserir as crianças no espaço escolar e inclusive optar por 

um modelo diferenciado de educação, por meio de instituições informais.   

Segundo Louro (op. cit..), o corpo disciplinado pela escola expressa um 

comportamento socialmente aceito, como a capacidade de expressar gestos que indicam 

atenção, o silêncio e o modo de falar, além de uma forma particular de uso do tempo e 

do espaço. Destaca-se assim o papel do espaço escolar como local de apreensão de 

valores e normas sociais e o modo como a vivência nesse espaço marca os sujeitos e 

suas trajetórias. 

Essas imposições, mesmo quando irrealizadas, têm consequências. Afinal, 

passar ou não pela escola, muito ou pouco tempo, é uma das distinções 

sociais. Os corpos dos indivíduos devem, pois, apresentar marcas visíveis 

desse processo; marcas que, ao serem valorizadas por essas sociedades, 

tornam-se referência para todos. (LOURO, 2000, p. 13) 

Garrido Pereira (2011) chama a atenção para as manifestações espaciais dos 

conflitos que se desenvolvem na escola, destacando a importância de se incluir nos 

processos de ensino a discussão sobre a configuração interseccional do espaço a partir 
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de uma perspectiva da Geografia Pós-crítica. O autor se baseia em Massey (2008), para 

quem o espaço é compreendido, primeiro, como produto de inter-relações, constituído 

por meio de relações que vão desde o global ao local e, segundo, como esfera da 

possibilidade de existência da multiplicidade, na qual múltiplas trajetórias coexistem.  

Garrido Pereira (Ibid.) aponta a importância de se discutir os processos de 

construção diferenciada do espaço escolar nesse contexto. O autor destaca que uma 

parte significante dos conflitos ligados à escola se expressa espacialmente, como o 

fortalecimento dos sistemas de controle e vigilância sobre espaço físico, as formas de 

castigo e controle da ordem, o disciplinamento dos corpos e a desvinculação dos 

conteúdos ensinados com o meio em que a escola e os estudantes estão inseridos.  

De fato, um aspecto bastante questionável com relação ao espaço escolar é a 

interdição de determinados espaços aos discentes, principalmente pelo fato de que tais 

espaços são aqueles em que se tomam decisões ou se discute diversos aspectos 

relacionados à vida escolar. Outro ponto que merece atenção é o fato de que não temos, 

na maioria de nossas escolas, a tradição de integração com o bairro ou a cidade em que 

estas se inserem. Nesse sentido, o autor se questiona se, de fato, a experiência de estar 

na escola é uma experiência de “estar lá”. “¿será que ese ser ahí, definido por las 

relaciones de quienes habitan/producen un espacio, construye y redefine una posición en 

el mundo?” (GARRIDO PEREIRA, 2011, p. 11). O autor parece partir do mesmo 

entendimento que o geógrafo Renato Emerson dos Santos (2013), que ao tratar do 

ensino de geografia, atribui a este um papel importante no sentido de proporcionar aos 

estudantes a construção de referenciais sobre sua posição no mundo, sendo assim uma 

importante via para a discussão sobre a raça como elemento regulador das relações 

sociais.  

[...] e, aqui, falamos de “mundo” como uma noção que atenta para a 

complexidade espaçotemporal das relações sociais do/no espaço vivido, 

relações que o constroem, o influenciam, são influenciadas por ele, enfim, o 

constituem, bem como são por ele e nele constituídas, numa relação de 

imanência que torna indivíduo e mundo algo tão indissociável quanto 

estrutura (social, econômica, espacial etc.) é em relação à experiência. É 

neste sentido que apontamos, aqui, que se acreditamos que a raça é um 

elemento que regula as relações sociais, de alguma forma suas manifestações 

estão imbricadas na Geografia, e por isso seu ensino deve atentar para tal fato 

social em suas múltiplas espacialidades. (SANTOS, 2013, p. 25) 

Temos, então, que o espaço não é apenas palco, mas também resultado e 

influenciador das interações entre os seres humanos e destes com ele. Para Garrido 

Pereira (2011), o espaço escolar como experiência marca os sujeitos e os define, ao 
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mesmo tempo em que novas interações o moldam constantemente. “La escuela es un 

espacio que marca a los sujetos, pero es también resultado de sus posibilidades 

interaccionales con un medio que los circunda” (Ibid. p. 12).  

Aqui retomamos o pensamento de Louro (2000), para quem a sociedade 

demanda que o os corpos dos indivíduos apresentem marcas da passagem pelo espaço 

escolar por meio de comportamentos e atitudes. Por sua vez, outro aspecto importante é 

o fato de que esse espaço é composto por normas e padrões que tendem a excluir as 

diferenças, o que pode marcar algumas pessoas de forma negativa e até mesmo fazer 

com que seus percursos pelo espaço escolar sejam abreviados.  

 

1.2 Em busca de um lugar: A população negra e a educação no Brasil 

Diante do exposto, é importante refletir sobre como se dão os processos de 

desigualdade no espaço escolar. A necessidade de abordar tal assunto surgiu ainda 

durante as entrevistas para esta pesquisa, quando a escola apareceu constantemente 

adjetivada pelos(as) estudantes negros(as) como “lugar de opressão”. As narrativas 

ligadas ao tema relacionam essa “opressão” a diversas situações de racismo que 

ocorreram tanto nas interações com outros(as) estudantes quanto com as professoras, 

principalmente em datas específicas como as festas juninas, quando as crianças negras 

eram preteridas na formação das duplas para as danças de quadrilha.  

Uma das entrevistadas se lembrou de quando a escola realizou um concurso de 

beleza em que ela decidiu não participar por entender que não correspondia ao que era 

considerado bonito, ou seja, por não se enquadrar aos padrões de beleza vigentes. Outra 

estudante relatou que a mudança de escola, de um bairro da periferia de Goiânia para 

outra, localizada no centro da cidade, onde convivia tanto com estudantes da mesma 

realidade socioeconômica que ela quanto com outros de classe média, fez com que 

passasse a considerar o espaço escolar como um ambiente hostil, onde vivenciou uma 

série de embates verbais e físicos com os(as) demais estudantes.  

Eu era tímida e cabisbaixa... era subserviente. Eu tinha poucas armas para me 

defender. [...] eu respondia, mas depois eu ficava com a autoestima lá 

embaixo. Eu respondia porque eu tinha que responder... de embate, até briga 

de tapa mesmo. Mas a pessoa me vencia porque minha autoestima era baixa. 

(Aline, entrevista concedida no dia 26/02/2016)5 

                                                           
5 Os(as) entrevistados(as) optaram por não serem identificados, por isso utilizamos nomes fictícios. 
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Apesar de não esgotarem o tema, os relatos apresentados nos dão um indicativo 

de como operam uma série de mecanismos perpassados por marcadores de diferença 

como raça, gênero, classe social e região nos processos que repetidamente fazem com 

que alguns(as) estudantes se sintam fora do seu lugar no espaço escolar. Aqui, nos 

referimos ao lugar como conceito geográfico a partir de uma abordagem crítica.  

Nessa perspectiva, o lugar é definido por Carlos (1996) como uma construção 

tecida por relações sociais “[...] o que garante a construção de uma rede de significados 

e sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizadora produzindo a identidade, 

posto que é aí que o homem se reconhece porque é o lugar da vida.” (Ibid. p. 29). Para 

Ratts (2011, p. 2), o lugar seria “o espaço (em várias escalas) em que se observa a 

identificação e o reconhecimento do indivíduo com o local. Essa identificação só é 

possível quando há um sentimento de “conforto” no estar ali. Quando a escola se 

configura como um ambiente opressivo, estabelecer essa relação se torna impossível. 

Interessante observar que esse estranhamento em relação ao ambiente escolar é algo que 

não apareceu apenas em nossas entrevistas, mas também em diversas narrativas 

publicadas por intelectuais negros(as) como bel hooks6 (2013), Beatriz Nascimento 

(2015) e Ari Lima (2005).  

No contexto brasileiro, a ideia de que a escola não é um lugar para negros(as) 

chegou a ser legitimada legalmente. A constituição de 1824 afirmava que a instrução 

primária deveria ser gratuita a todos os cidadãos e o ato adicional de 1834 delegava às 

províncias a obrigação de oferecer essa educação. No entanto, em 1837, o presidente da 

província do Rio de Janeiro, onde estava localizada a capital do Império, sancionou uma 

lei que proibia escravizados(as) e negros(as) africanos(as), ainda que libertos(as), de 

frequentar as escolas públicas.  

Apesar dessa situação, não podemos deixar de destacar que a história da 

educação dos(as) negros(as) no Brasil não é apenas uma história de exclusão, mas 

também de resistência exercida principalmente por meio da criação de alternativas aos 

espaços negados. Ao discutir a história da educação do(a) negro(a) no Brasil, Cruz 

(2005) destaca que, a despeito de o ensino sobre a história da educação brasileira ser 

tema obrigatório no currículo de formação dos(as) educadores(as) como disciplina 

específica, a bibliografia nesta área conduz à impressão de que os(as) negros(as) não 

                                                           
6 bell hooks opta pela escrita de seu nome em letras minúsculas para que este não se destaque mais do que 

os textos escritos por ela. 
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tiveram experiências escolares antes de 1960, quando ocorreu uma expansão no número 

de vagas no ensino público brasileiro.   

A necessidade de ser liberto ou de usufruir a cidadania quando livre, tanto 

durante os períodos do Império, quanto nos primeiros anos da República, 

aproximou as camadas negras da apropriação do saber escolar, nos moldes 

das exigências oficiais. Sendo assim, embora não de forma massiva, camadas 

populacionais negras atingiram nível de instrução quando criavam suas 

próprias escolas; recebiam instrução de pessoas escolarizadas; ou adentravam 

a rede pública, os asilos de órfãos e escolas particulares. (Ibid. p. 27) 

Entre as estratégias de escolarização criadas por negros(as), Cruz (op. cit.) cita 

as aulas públicas oferecidas pela irmandade São Benedito até 1821, em São Luis do 

Maranhão; a Escola Primária no Clube Negro Flor de Maio de São Carlos (SP), e a 

realização de cursos de alfabetização, curso primário regular e um curso preparatório 

para o ginásio, criado pela Frente Negra Brasileira. A pesquisadora também encontrou 

registros de uma escola criada por Negro Cosme, no Quilombo da Fazenda Lagoa-

Amarela, no Maranhão, voltada ao ensino de leitura e escrita. 

Ao abordar as iniciativas educacionais adotadas pelo Movimento Negro a partir 

do pós-abolição (1888), Nilma Lino Gomes (2012) demonstra que a ideia de utilizar 

espaços de ensino como potenciais mecanismos de positivação das diferenças é uma 

prática antiga do Movimento. Para além do ensino, a autora afirma que o Movimento 

Negro, como outros movimentos sociais, também produz conhecimento.  

Dessa forma, o movimento negro, entendido como sujeito político produtor e 

produto de experiências sociais diversas que ressignificam a questão étnico-

racial em nossa história, é reconhecido, nesse artigo, como sujeito de 

conhecimento. (GOMES, 2012, p. 10) 

Ao lançar um olhar para as práticas de ensino do Movimento Negro, Gomes 

(Ibid.) nos apresenta a possibilidade de abordar a educação a partir de uma perspectiva 

diferenciada da que vínhamos discutindo até agora, uma perspectiva do ensino 

produzido “de dentro”. Garrido Pereira (2011), conforme demonstramos anteriormente, 

tratava da correlação entre justiça social, escola e os temas da diversidade e da inclusão. 

Nesse sentido, as experiências praticadas pelo Movimento Negro no campo da educação 

podem oferecer importantes contribuições ao processo de elaboração de estratégias para 

a inserção e abordagem desses temas no ensino atual. No momento em que se buscam 

formas de implementação da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino sobre 

história e cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimento de ensino fundamental e 
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médio, públicos e privados, parece-nos oportuno buscar como fonte as estratégias do 

Movimento Negro.  

Durante nossas entrevistas, enquanto a escola foi referenciada pelos(as) 

estudantes negros(as) como lugar de opressão, aqueles(as) que tiveram a oportunidade 

de frequentar espaços de discussão da temática negra quando estavam na fase de 

escolarização, por sua vez, definiram esses espaços como locais onde se sentiam mais 

confortáveis.  

Apenas dois dos(as) entrevistados(as) tiveram essa experiência: Aline, que 

frequentou um grupo de estudos sobre relações raciais na UFG quando estava no ensino 

médio, e Luiz, que praticava capoeira durante a infância e a adolescência no bairro em 

que vivia, o Jardim Guanabara. O sentimento de identificação, que como dissemos, é 

intrínseco ao processo de transformação dos espaços em lugares, foi descrito pelos(as) 

entrevistados. “Eu me identifiquei com o que era discutido porque era muito ligado à 

minha história, a minha condição. Aí eu ficava com vontade de entrar na universidade. 

Voltava pra casa e estudava!” (Aline, entrevista concedida 26/02/2016). Luiz se referiu 

ao grupo de capoeira como um espaço de calmaria. “Sempre foi um espaço onde eu 

aprendi muito, sempre foi um espaço de conforto. Essa coisa dos espaços de calmaria, 

eu acho que a capoeira sempre foi um espaço de calmaria, sem tensão.” (Luiz, entrevista 

concedida no dia 12/02/2016).  

Vemos uma narrativa semelhante quando a escritora e professora negra bell 

hooks (2013) descreve suas vivências em uma escola americana frequentada apenas por 

negros(as), em texto publicado no livro “Ensinando a transgredir – a educação como 

prática da liberdade”. 

Quase todos os professores da escola Booker T. Washington eram mulheres 

negras. O compromisso delas era nutrir nosso intelecto para que pudéssemos 

nos tornar acadêmicos, pensadores e trabalhadores do setor cultural – negros 

que usavam a “cabeça”. [...] Para cumprir essa missão, as professoras faziam 

de tudo para nos “conhecer”. Elas conheciam nossos pais, nossa condição 

econômica, sabiam a igreja que íamos, como era nossa casa e como nossa 

família nos tratava. [...] Naquela época, ir à escola era pura alegria. Eu 

adorava ser aluna. (op. cit., p. 11) 

Em contraposição, hooks relata que quando passou a frequentar uma escola 

dessegregada, a identificação com o ambiente escolar deixou de existir. O cenário 

descrito por hooks se aproxima do modelo de escola criticado por Garrido Pereira 

(2011) quando o autor se referia às manifestações espaciais dos conflitos. No novo 
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espaço escolar em que hooks se inseriu, as normas passam a ser mais importantes do 

que as relações.  

De repente, o conhecimento passou a se resumir à pura informação. Não 

tinha relação com o modo de viver e de se comportar. Já não tinha relação 

com a luta antirracista. Levados de ônibus a escolas de brancos, logo 

aprendemos que o que se esperava de nós era a obediência, não o desejo 

ardente de aprender. (Ibid., p. 12) 

Obviamente, não estamos sugerindo que o modelo de escolas separadas para 

brancos e negros é o ideal. O que buscamos demonstrar é que essas experiências 

oferecem possíveis estratégias para as práticas de ensino focadas no reconhecimento à 

diferença como instrumento de promoção da justiça social. Não se trata de criar escolas 

para cada grupo excluído, mas de deixar de considerar como tabus os temas da 

diferença.   

Um exemplo de como essa estratégia funciona é o cursinho pré-vestibular Faz 

Arte7, oferecido na UFG por estudantes que atuam como professores(as) 

voluntários(as). Bia, uma de nossas entrevistadas, frequentou o cursinho antes de 

ingressar na universidade e relatou como a experiência influenciou sua vida pessoal e 

acadêmica.  

Durante um ano eu tive acesso a muita coisa que eu não tive na minha vida 

escolar. Eu não tinha um pensamento crítico, de ler um texto e pensar sobre 

esse texto. Antes, na escola, eu lia o texto e respondia às perguntas que 

pediam. [...] Aí, durante o período no cursinho a gente tinha debate, a gente 

assistia um filme e debatia sobre esse filme, então o que fez toda a diferença 

para eu chegar na universidade e conseguir encarar de outra forma a própria 

leitura, a escrita [...]. O Faz Arte, e agora o CFG, tem muito o intuito de 

discutir, né. Não é só você aprender o conteúdo e tal, tem toda uma discussão 

do seu lugar no mundo, do que você é, do que você pretende, do que você 

tem direito... tinha até uma disciplina chamada Sociedade em Movimento, 

que discutia todas essas coisas. E aí eu tomei conhecimento sobre as cotas e 

comecei a pensar sobre isso.  (Bia, entrevista concedida no dia 30/06/2016) 

Destaque-se que a criação de cursinhos pré-vestibulares é uma estratégia adotada 

pelo Movimento Negro8 há muito tempo, com registros desde, pelo menos, a década de 

1970, conforme o geógrafo Renato Emerson dos Santos (2003) aponta em sua tese de 

                                                           
7 Em 2016, o Faz Arte passou por um processo de reestruturação e passou a se chamar Cursinho Federal 

de Goiás (CFG). Ele continua sendo oferecido no espaço da UFG e seleciona estudantes por meio de um 

processo em que são avaliadas as condições socioeconômicas de alunos negros e brancos de escolas 

públicas.  
8 Apesar da referência, é preciso destacar que o CFG (Antigo Faz Arte) não foi criado pelo movimento 

negro. A iniciativa conta com a participação de intelectuais negros(as), inclusive alguns(as) sujeitos desta 

pesquisa. No entanto, como explicitado pela entrevistada Bia, o cursinho tem como proposta a preparação 

de estudantes de origem popular para o ingresso na universidade.  
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doutorado. Esta pode ser considerada, portanto, mais uma das estratégias educacionais 

adotadas pelo Movimento Negro no Brasil.   

Para a geógrafa Helena Callai (2010), a escola, instituição formal responsável 

por criar oportunidades de acesso ao conhecimento, tem recebido outras funções na 

atualidade e precisa lidar com as diferenças para eliminar as desigualdades, pois 

contribui para a formação da criança e o modo como ela se situa no mundo e 

futuramente no mercado de trabalho. A histórica demanda do Movimento Negro por 

acesso ao espaço escolar e as estratégias criadas por ele como forma de luta pelo ensino, 

no entanto, demonstram que a exigência pelo reconhecimento das diferenças nessa 

instituição não é algo específico da atualidade. Apesar disso, reconhecemos que, de fato, 

essa reivindicação ganhou mais impulso no século XXI. Sendo o Movimento Negro 

Acadêmico um dos temas centrais deste trabalho, no capítulo 2 iremos apresentá-lo e 

analisar alguns de seus aspectos por meio dos aportes geográficos. Antes, porém, 

discutiremos de forma mais aprofundada a relação entre o Movimento Negro e a 

educação.  

 

1.3 O Movimento Negro e a educação: estratégias educacionais contra a exclusão 

Antes de adentrarmos mais especificamente no tema “Movimento Negro e 

educação”, consideramos importante pontuar o que é esse movimento a que estamos nos 

referindo como Movimento Negro. O tema causa certa divergência entre alguns(as) 

autores(as) pela dificuldade de definição. Alguns(as) pesquisadores(as) adotam uma 

definição ampla de Movimento Negro que abarca diversas formas de organização, 

inclusive culturais e religiosas, como os terreiros de religiões de matrizes africanas, os 

grupos de capoeira, as irmandades negras, escolas de samba, escolas e jornais negros, 

quilombos etc.  

Esta noção é adotada por autores como Goldman e Silva (2008) e Santos J.R. 

(1994). No entanto, do ponto de vista da análise enquanto movimento social, 

Domingues (2007) diverge desta definição por considerá-la problemática. Para ele, esta 

definição do Movimento só faz sentido do ponto de vista do militante. Assim, ao falar 

em Movimento Negro, o autor opta por tratar especificamente de movimentos políticos 

de mobilização racial, ressalvando que este movimento pode assumir, em muitos 

momentos, uma face fundamentalmente cultural. Esta forma de definir o Movimento 

Negro está mais ligada à intencionalidade das ações, não se prendendo, portanto, ao 

formato.  
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A posição de Domingues sobre a questão da militância remete a outro aspecto 

que costuma gerar controvérsias dentro dessa discussão: a associação de uma definição 

mais ampla de Movimento Negro à falta de distanciamento do intelectual militante com 

relação ao tema. Tal crítica é marcante na explicação de Pinto (2013), quando a autora 

se refere à definição de Clovis A. Moura, para quem o Movimento Negro seria toda 

manifestação organizada por negros(as) para divulgar sua cultura, escrever a história do 

Brasil em outra perspectiva, denunciar e resistir ao racismo, valorizar as pessoas negras 

e denunciar e resistir ao racismo, “[...] além da prática de outros meios adequados  à luta 

de um povo pela sua identificação e para ser respeitado” (Ibid. p. 55). No entendimento 

da autora, esta definição guarda uma concepção ideológica. 

Concepções mais abrangentes identificam uma ampla gama de atividades 

desenvolvidas pelo negro, como expressão do movimento negro. Defendidas, 

em geral, por intelectuais negros, percebe-se nessas concepções o 

comprometimento ideológico do ativista, que, no intuito de somar dividendos 

para uma luta que também é sua, procura difundir uma visão do movimento 

que amplia e, consequentemente, fortalece-o. (PINTO, 2013, p. 55) 

Cremos que este alargamento da noção de Movimento Negro decorre menos de 

qualquer intencionalidade por parte do intelectual do que de um entendimento de que o 

pessoal também pode ser político. Uma pesquisa em andamento no Laboratório de 

Estudos de Gênero, Étnico-raciais e Espacialidades (LaGENTE/UFG), da qual a autora 

deste trabalho faz parte, identificou que muitos dos sujeitos que frequentam terreiros 

religiosos de matriz africana e/ou rodas de samba e/ou capoeira em Goiânia e região 

metropolitana também atuam politicamente como militantes negros sem 

necessariamente individualizar essas espacialidades. Dessa forma, a ideia de que a 

inserção dessas iniciativas na noção de Movimento Negro está fundamentada em 

ideologias ativistas nos parece limitada. Também há que se pensar que a existência de 

terreiros de candomblé e diversas outras tradições de matrizes africanas e afro-

brasileiras é um sinônimo de resistência em um país onde as tradições culturais e 

religiosas negras ainda são objeto de luta por reconhecimento.  

Abrindo ainda mais o leque de perspectivas, há também a discussão sobre a 

temporalidade das ações do Movimento Negro. Domingues (2007) classifica essas 

ações em quatro períodos a partir da República: o 1°, da Primeira República ao Estado 

Novo (1889-1937); o 2º, da Segunda República à Ditadura Militar (1945-1964); o 3º, do 

início do processo de redemocratização à República Nova (1978-2000); e o 4º, que se 

estende do ano 2000 à atualidade.  
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Outros(as) autores(as), no entanto, consideram como Movimento Negro as lutas 

que os negros vêm travando desde quando a então colônia passou a utilizar a mão de 

obra negra escravizada. Santos S.A. (2007) faz uma periodização da luta antirracista 

dos(as) negros(as) em dois momentos: o período escravista e o pós-escravista. Esta 

divisão, segundo o autor, decorre do entendimento de que “[...] a luta contra a 

escravidão também era uma luta contra o racismo, visto que o preconceito e a 

discriminação raciais eram inerentes ao escravismo brasileiro, [...] assim como escravo 

e negro eram noções intercambiáveis.” (Ibid. 49). Com esta divisão, Santos S.A. 

pretende evidenciar que as prioridades da luta mudaram no pós-escravismo. Enquanto 

no período escravista, os(as) negros(as) lutavam por liberdade, no pós-escravista, a 

educação passou a ser uma das principais demandas, conforme se discutirá mais adiante.   

Segundo o autor, uma das primeiras formas de luta empreendidas pelos 

escravizados foi o afrouxamento do trabalho ou mesmo a recusa a realizá-lo. Sales S.A. 

(2007) caracteriza esta ação como uma luta no sistema, uma vez que ela minava 

internamente o sistema de produção escravista. Outras ações individuais realizadas no 

mesmo sentido eram os suicídios, abortos, fugas e os próprios quilombos. Já no pós-

abolição, diante da necessidade de inserção na sociedade de classes em formação e 

sendo preteridos nos postos de trabalho, agora ocupados por imigrantes europeus, a luta 

passou a ser por acesso ao mercado de trabalho e à educação, sempre tendo como pano 

de fundo a denúncia do racismo e das condições desumanas a que era submetida a 

população negra. A partir desse momento, as pessoas negras passaram a adotar 

estratégias mais coletivas, como a formação de associações em diversas partes do país. 

Por entender que devem ser consideradas, ao se falar em Movimento Negro, as várias 

formas de lutas em diversas maneiras de atuação, assim como as diferentes linguagens, 

ações, instrumentos etc, Sales S.A. (2007) opta pela expressão Movimentos Negros, no 

plural.  

A diversidade de perspectivas que surgem na tentativa de se estabelecer uma 

definição única de Movimento Negro evidencia que tentar defini-lo é correr o risco de 

essencializá-lo. Principalmente se considerarmos que, durante muito tempo, isso a que 

estamos chamando de movimento, na verdade se constituiu como uma série de ações, 

organizações, clubes, grupos teatrais e políticos etc, não necessariamente coordenadas 
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entre si ou atuando conjuntamente e nem sempre movidas por objetivos explicitamente 

políticos9.  

Ratts (2011) chama a atenção para a necessidade de se entender o Movimento 

Negro como internamente plural. O autor cita a definição de Paulo Roberto dos Santos 

(1984), para quem o Movimento Negro são todas as entidades, de qualquer tipo 

(religiosas, como os terreiros de candomblé e umbanda, recreativas, assistenciais, 

artísticas, políticas etc); todas as ações, em qualquer período histórico (como atividades 

de autodefesa física e cultural), fundadas e promovidas por pessoas negras, além de 

ações de mobilização política e protestos anti-discriminação. Para esse autor, o 

Movimento Negro é constituído por uma dinâmica complexa, ostensiva ou encoberta, 

extemporânea ou cotidiana. Diante da amplitude de tal definição, é importante salientar 

que, conforme afirma Ratts (2011), nem todos esses grupos se auto-identificam como 

integrantes do Movimento. Pereira e Silva, (2009, p.8), destacam o dinamismo do 

Movimento Negro. 

Uma parte expressiva da intensa articulação do Movimento Negro brasileiro 

em diferentes períodos pode estabelecer-se a partir de gerações formadas 

desde os Quilombos ou sobre sua referência. A experiência dos anos 1920 e 

1930 fortaleceu o discurso, as análises e as práxis renovando as lideranças 

atuantes no pós Estado Novo e nas décadas seguintes, até o século XXI. 

 

O trecho citado evidencia que apesar de não se poder datar o surgimento do 

Movimento Negro, existem marcos ao longo de sua história. Um dos momentos de 

maior importância foi a criação da Frente Negra - União Político-Social da Raça, em 

1931, cujo objetivo era promover a integração da população negra no país. Essa 

organização representava as demandas da população negra brasileira e tinha a educação 

como uma de suas principais aspirações.  

Nesse sentido, interessa-nos pensar o Movimento Negro tendo em vista essa 

multiplicidade. É o caso da definição de Silva J. e Pereira A.M. (2009). 

Nesta direção, pensar o Movimento Negro brasileiro ou sobre muitas de suas 

lideranças é, antes de tudo, ter em referência que este [...] é constituído de 

vozes inúmeras que se manifestam num diálogo, quase nunca ameno, com o 

seu tempo histórico, sua realidade sociorregional. Todos guardando num 

fazer que procura, ao mesmo tempo, posicionar-se como analítico e pró-

                                                           
9  Domingues (2007) afirma que, no início da República, os libertos, ex-escravizados e seus descendentes 

criaram movimentos de mobilização racial negra, inicialmente com a instituição de grupos como grêmios, 

clubes ou associações. O autor afirma que essas instituições tinham cunho eminentemente assistencialista, 

recreativo e /ou cultural. Para Domingues, as primeiras organizações negras com reivindicações políticas 

mais deliberadas surgiram a partir de 1931, com a fundação, em São Paulo, da Frente Negra Brasileira. 
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ativo, no sentido de transformação de uma realidade inóspita, na maioria das 

vezes. (op. cit. p. 9) 

Adotar esta perspectiva não significa, no entanto, deixar de enxergar unidade no 

Movimento, pois, conforme delimitado por Santos S.A. (2007), as ações desses diversos 

grupos se desenvolvem em torno da luta antirracista. É a partir desse entendimento 

sobre o Movimento Negro como plural que podemos lançar olhares para aspectos 

específicos de sua existência, como as ações ligadas à educação, fazendo uso, inclusive, 

de distinções como a adotada por Ratts (2009, p. 84) ao falar sobre o Movimento Negro 

de Base Acadêmica10 “[...] que se insere numa pluralidade de grupos e organizações 

sem perder de vista uma concepção e um ideal de unidade”. O autor descreve ainda esse 

Movimento como “uma face do movimento negro contemporâneo” (Ibid.).  

Para os fins deste trabalho, abordaremos as ações do Movimento Negro no 

campo educacional, primeiramente verificando como o tema ganhou importância no 

Movimento para, em seguida, destacar algumas estratégias educacionais adotadas no 

sentido de: 1. Promover a educação para os(as) negros(as) que não tinham acesso às 

instituições de ensino; 2. Ressignificar a questão étnico-racial (Gomes, 2012); 3. Lutar 

pela garantia de acesso à educação. 

Conforme apontado por Santos S.A. (2007), a educação tornou-se uma das 

principais reivindicações das entidades negras que surgiram no pós-escravidão, assim 

permanecendo durante o século XX e se mantendo ainda neste início do século XXI. 

Apesar de essa luta ter resultado em grandes avanços no que diz respeito à escolarização 

da população negra no Brasil, os dados apresentados no início deste capítulo indicam 

que ainda há muito a se fazer.  

A história do Movimento Negro indica que as estratégias de organização para 

tentar suprir a ausência ou ineficácia de iniciativas do poder público no campo 

educacional vão desde a criação de espaços voltados exclusivamente para a educação 

básica, como as escolas mantidas por entidades negras e, mais recentemente, os 

cursinhos pré-vestibulares, até a pressão contra o Estado para a criação de Políticas de 

Ação Afirmativa (PAA) como a Lei 10.639/2003, que institui o ensino de História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio, e a Lei 

12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas. Gonçalves e Silva (2000) verificam que, 

desde o início do século XX, as organizações negras funcionam como polos de 

                                                           
10 Abordaremos o Movimento Negro de Base Acadêmica de forma mais aprofundada mais adiante.  
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agregação e, em muitos casos, configuravam-se como “instâncias educativas”, no 

sentido de que proporcionavam uma espécie de educação política.  

Os autores atribuem a relevância que a educação possui no Movimento Negro ao 

passado escravista que marcou profundamente as experiências nesse campo. Ela é 

valorizada tanto como instrumento de ascensão social quanto como meio de 

conscientização e preservação da história e das tradições ancestrais. Santos S.A. (2007) 

destaca que, no Manifesto à Nação Brasileira, lançado na Convenção Nacional do 

Negro, em 1945, constava a reivindicação de que enquanto o ensino em todos os graus 

no Brasil não fosse gratuito, pessoas negras fossem aceitas como pensionistas do Estado 

nos estabelecimentos públicos e privados de ensino secundário e superior. Segundo esse 

autor, a luta por ações afirmativas no Brasil foi contínua no decorrer da história, apesar 

de que nem sempre se usou esta expressão. 

A pesquisa realizada por Santos S.A. (2007) aponta que, em suas reivindicações, 

o Movimento Negro apresentava duas possibilidades para a implementação do que hoje 

chamamos de ações afirmativas: o sistema de reserva de vagas para negros(as) nas 

legendas partidárias e a concessão de bolsas de estudos pelo Estado a estudantes 

negros(as). No cerne de tais reivindicações está o objetivo de garantir que pessoas 

negras ocupem espaços de poder. 

Uma das primeiras organizações negras mais consistentes do século XX foi o 

Centro Cívico Palmares, criado em 1926. Essa entidade realizou diversas iniciativas no 

campo educacional como a fundação de uma biblioteca, criação de escolas e um curso 

secundário. Pinto (2013) afirma que essas escolas possuíam um corpo docente negro e 

que alguns de seus alunos chegaram a frequentar escolas superiores. Na época, ainda 

não existiam universidades no Brasil. Segundo a pesquisadora, o Centro enfatizava a 

escolaridade, pois esta era considerada condição para que o negro “subisse na vida” 

(PINTO, 2013, p. 87). Assim como Santos S.A. (2007) chama a atenção para o fato de 

que a educação, uma das principais demandas do Movimento Negro no pós-abolição, é 

alvo de reivindicações ainda hoje, não podemos deixar de notar que, como 

demonstramos no início deste capítulo, a ideia de educação formal como garantia de 

melhoria de vida no século XX permanece bastante atual.  

Criada em 1931, a Frente Negra Brasileira (FNB) se territorializou rapidamente 

no Brasil. De acordo com Pinto (2013), em 1936, seis anos após sua criação, já existiam 

60 delegações no interior de São Paulo e em outros estados, como Minas Gerais e 

Espírito Santo.  
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Na primeira metade do século XX, a FNB foi a mais importante entidade 

negra do país. Com “delegações” – espécie de filiais – e grupos homônimos 

em diversos estados (Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santos, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia), arregimentou milhares de “pessoas 

de cor”, conseguindo converter o Movimento Negro Brasileiro em 

movimento de massa. Pelas estimativas de um de seus dirigentes, a FNB 

chegou a superar os 20 mil associados. A entidade desenvolveu um 

considerável nível de organização, mantendo escola, grupo musical e teatral, 

time de futebol, departamento jurídico, além de oferecer serviço médico e 

odontológico, cursos de formação política, de artes e ofício, assim como 

publicar um jornal, o A Voz da Raça. (DOMINGUES, 2007, p. 106) 

Domingues (2009) destaca ainda a importante participação das mulheres negras 

na Frente Negra Brasileira. Em um artigo sobre as mulheres e a luta contra o racismo no 

Brasil, o pesquisador afirma que estas estiveram presentes já na primeira fase do 

Movimento Negro, quando se constituíram as primeiras organizações. Os registros 

indicam a atuação delas nos clubes, jornais, centros cívicos, grêmios literários e 

sociedades recreativas e dançantes surgidas no pós-abolição. Existiram, inclusive, 

associações formadas estritamente por mulheres, como a Sociedade de Socorros Mútuos 

Princesa do Sul, o Grupo das Margaridas e a Sociedade Beneficente Feminina Arte 

Culinária (Domingues, 2009).  

A FNB foi a organização em que Domingues (2009) identificou maior 

sensibilidade às mulheres negras e mais iniciativas para sua inclusão. “Na delegação de 

Guaxupé/MG, 33 das 72 primeiras afiliações foram de mulheres” (DOMINGUES, 

2009, p. 25).  Havia, ainda, em algumas delegações, o “Núcleo de Senhoras” ou 

Diretoria Feminina”. O autor assinala, no entanto, que apesar de volumosa, a 

participação das mulheres negras na FNB foi relegada a um papel que muitos 

consideravam como subsidiário na Frente, sendo os homens os atores que ocupavam os 

cargos de decisão. Mesmo com o espaço conquistado por elas, que chegaram a contar 

com dois organismos internos – as Rosas Negras e as Cruzadas Femininas – estes eram 

considerados de menor prestígio, já que destinavam-se à realização de atividades 

recreativas e de assistência social.  

Apesar das barreiras impostas ao protagonismo feminino negro na época, 

existiram mulheres que alcançaram êxito em romper com essa estrutura e estabeleceram 

estratégias de auto-representação. É o caso de Laudelina de Campos Melo, que 

integrava a Frente Negra Brasileira e foi uma das principais fundadoras da Associação 

de Trabalhadoras Domésticas de São Paulo, em 1930 (WERNECK, 2010).  

Santos S.A. (2007) destaca o papel primordial ocupado pela educação na FNB, 

que promoveu cursos de alfabetização e vocacionais para adultos e fundou um colégio 
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em sua sede, em São Paulo, tendo em vista o alto índice de analfabetismo entre os(as) 

negros(as). Destaque-se que a FNB foi criada um ano após a instituição da primeira 

universidade brasileira, a Universidade de São Paulo (USP)11, o que representou um 

grande avanço no desenvolvimento da educação superior brasileira, enquanto a 

população negra ainda buscava formas de acesso ao ensino básico. 

 O Estatuto da Frente Negra Brasileira trazia, no parágrafo único do artigo 3º, as 

estratégias a serem adotadas para alcançar a elevação moral, intelectual, artística, 

técnica, profissional e física, além da assistência social, jurídica e econômica do 

trabalho da “gente negra”. Entre essas estratégias estava a criação de escolas técnicas, 

de ciências e artes. Para tanto, a estrutura organizacional da FNB foi organizada em 

departamentos, como o Departamento de Instrução e Cultura, que ficou responsável 

pelas ações ligadas à educação (SANTOS, S.A. 2007). Com relação à escola criada na 

sede da FNB, em São Paulo, Santos S.A. afirma que há controvérsias entre autores(as) 

sobre o número de estudantes atendidos, mas que sem dúvida algumas centenas de 

negros(as) e de pessoas de outros pertencimentos raciais estudaram na escola, que 

funcionava nos três turnos, sendo o período da noite reservado à alfabetização de 

adultos.   

Sobre a abertura da escola a pessoas de outros pertencimentos raciais, Santos 

S.A. (Ibid.) faz uma comparação com os atuais cursos Pré-Vestibulares para Negros e 

Carentes (PVNC), que são oferecidos por meio de trabalhos voluntários de 

professores(as) e coordenadores(as), tendo como base a “[...] solidariedade com grupos 

excluídos e discriminados na e da sociedade brasileira, em função da sua raça/cor ou 

classe social.” (idem. p. 82). Assim como é tradição hoje nos PVNC’s, ex-alunos 

escolarizados em instituições da Frente Negra Brasileira tornavam-se professores 

voluntários. O mesmo ocorre no CFG (antigo Faz Arte), sobre o qual já tratamos 

anteriormente.  Para Santos S.A. (Ibid.), este aspecto, somado à abertura a outros grupos 

raciais, indicam que a solidariedade é uma característica herdada pelo Movimento 

Negro contemporâneo de várias organizações negras do século XX.  

Além da escola criada na sede da Frente Negra Brasileira, outras instituições 

educativas foram instaladas em diferentes locais. Segundo Pinto (2013), há registros de 

cursos de alfabetização nas cidades de Brotas, São Carlos e Campinas (SP). Além do 

ensino regular, a FNB também oferecia outros cursos como inglês, ginástica, pintura, 

                                                           
11 De acordo com Shwartzman (2006, p. 161), “A USP não é uma universidade nacional, mas uma 

instituição criada pela elite política do Estado de São Paulo, a região econômica mais rica do Brasil [...]”. 
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música, e viollao. Santos S.A (2007) relata ainda a criação de uma biblioteca pela 

professora do curso primário, Gersen Barbosa. Este seria um espaço destinado ao estudo 

e capacitação dos(as) negros(as), “[...] visto que os frentenegrinos já compreendiam 

naquele momento que a educação formal não podia se limitar somente à sala de aula 

escolar.” (Ibid. p. 78). 

Pinto (2013) verificou também a realização de sessões culturais semanais 

chamadas “domingueiras”, quando palestrantes convidados discorriam sobre diversos 

assuntos. É importante destacar que todas essas iniciativas foram criadas e mantidas 

com financiamento exclusivo dos(as) negros(as), que buscavam todos os meios para 

garantir o efetivo acesso à educação, indo além da oferta de vagas e visando a 

permanência e o sucesso educacional. A FNB chegou a criar um programa de 

distribuição de material escolar e confecção de uniformes (PINTO, 2013).  

A Frente Negra Brasileira também teve forte envolvimento com o meio político, 

chegando a ser transformada em partido em 1936, com o fito de disputar as eleições. 

Conforme Domingues (2007), membros da entidade foram recebidos por Getúlio 

Vargas, que atendeu a algumas das reivindicações da FNB, como o fim da proibição do 

ingresso de negros na Guarda Civil de São Paulo. Segundo o autor, o episódio é um 

indicativo do poder de barganha que o Movimento possuía no cenário político 

brasileiro. O partido, no entanto, não resistiu ao Estado Novo e foi extinto quando 

Getúlio Vargas determinou o fim dos partidos políticos, em 1937.  

Ao analisar as iniciativas do Movimento Negro no campo educacional, Gomes 

(2012, p. 15) verifica uma “[...] radicalidade política e pedagógica das ações 

desenvolvidas pelo movimento negro ao longo da história”. A autora se baseia em 

Santos B.S. (2009) para afirmar que as experiências dos movimentos sociais podem ser 

reconhecidas como novas epistemologias, sendo, assim, conhecimentos válidos. Gomes 

(Ibid.) propõe que o Movimento Negro, ao realizar suas ações, reeduca a si mesmo e à 

sociedade em geral e ressignifica e politiza a raça12, tratada nesse contexto como 

construção social, portanto desvinculada da noção biológica. Assim, ao propor um olhar 

para a situação da população negra a partir da diáspora africana, tendo a raça como 

estrutural e estruturante das relações sociais, o Movimento constrói uma explicação 

histórica diferente da apresentada pelo discurso hegemônico para as atuais 

                                                           
12 Abordagens sobre as ações pedagógicas dos movimentos sociais também podem ser encontradas em 

Gohn (2011) e Fernandes (2005). 
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desigualdades. A autora aponta ainda outra especificidade do Movimento Negro: a 

explicitação da relação complexa entre as desigualdades sociais e raciais.  

Ao politizar a raça, esse movimento social desvela a sua construção no 

contexto das relações de poder, rompendo com visões distorcidas, negativas e 

naturalizadas sobre os negros, sua história, cultura, práticas e conhecimentos; 

retira a população negra do lugar da suposta inferioridade racial pregada pelo 

racismo e interpreta afirmativamente a raça como construção social; coloca 

em xeque o mito da democracia racial. (GOMES, 2012, p. 731) 

Em sua análise, Gomes (Ibid.) considera as ações do Movimento Negro no 

campo da educação como as mais conectadas aos aspectos citados.  A autora realiza tais 

reflexões a partir de algumas iniciativas do Movimento que ela considera centrais dentro 

do tema em tela, com um recorte temporal que se inicia no princípio da República e se 

estende aos dias atuais.  

Uma dessas iniciativas foi a chamada imprensa negra. Os jornais editados por 

negros(as) existem no Brasil desde pelo menos os últimos anos do século XIX, como o 

Treze de Maio, do Rio de Janeiro (1888), e O Exemplo, de Porto Alegre (1892) 

(PEREIRA A.M, 2009). A pesquisa de Gomes (2012) se detém mais especificamente 

sobre a imprensa negra paulista, surgida no início do século XX com jornais como O 

Xauter (1916), Getulino (1916), O Alfinete (1018), O Clarim d’Alvorada (1929), A Voz 

da Raça (1933), entre outros. Esses jornais paulistas tiveram grande importância no 

surgimento da Frente Negra Brasileira. 

Dedicando-se a analisar o Movimento Negro em São Paulo a partir desses 

jornais, Pinto (2013) verificou que existia um grupo formado por cerca de 15 pessoas 

que atuavam em mais de um jornal, o que explica a semelhança nos conteúdos e nos 

aspectos gráficos entre eles. A autora verificou ainda que a imprensa negra paulista 

recebeu forte influência dos jornais operários que circulavam desde o último quartel do 

século XIX. As semelhanças entre eles eram percebidas tanto no formato dos impressos 

quanto nos objetivos. Segundo ela, ambos destinavam-se a denunciar os problemas 

enfrentados por seu público-alvo. De fato, eram comuns nas publicações negras os 

textos que apontavam e criticavam a exclusão da população negra em diversos espaços, 

inclusive nas escolas. As denúncias abordavam também as situações de discriminação 

contra os(as) negros.  

Apesar de alguns(as) teóricos(as) enfatizarem que o conteúdo desses jornais era 

relacionado apenas ao que ocorria nas associações negras de lazer em São Paulo, pelo 

fato de eles terem surgido a partir dessas associações, Pinto (2013) refuta tal afirmação. 
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Segundo ela, este era, de fato, um aspecto marcante dos primeiros jornais, que contavam 

com uma seção específica para divulgação de casamentos, falecimentos, batizados, 

aniversários etc., mas as publicações não se restringiram apenas a isso. Para Gomes 

(2012), a imprensa negra teve um papel educativo e pode ser considerada produtora de 

conhecimento sobre raça e as condições de vida dos(as) negros(as).  

A imprensa negra rompe com o imaginário racista do final do século XIX e 

início do século XX que, pautado no ideário do racismo científico, atribuía à 

população negra o lugar de inferioridade intelectual. Os jornais tinham um 

papel educativo, informavam e politizavam a população negra sobre os seus 

próprios destinos rumo à construção de sua integração na sociedade da época. 

(GOMES, 2012, p. 736) 

Destaque-se ainda a importância dos jornais negros para a articulação das ações 

realizadas pelas associações, principalmente no campo educacional. Os jornais eram 

utilizados para informar sobre cursos disponíveis, matrículas e palestras, assim como 

para solicitar ajuda na manutenção das instituições por meio de voluntariado ou doações 

de livros e outros materiais. Além dessa função estratégica, as publicações também 

continham textos que visavam incentivar os(as) negros(as) a buscar as escolas para 

eles(as) e para seus filhos e a valorizar a educação formal. Gomes (Ibid.) verifica ainda 

que vários jornais vinculavam a educação ao ideal de ascensão social. Para a autora, este 

aspecto evidencia a preocupação e a necessidade de a população negra conquistar 

espaços na sociedade hierarquizada de forma rígida e preconceituosa.  

Outra iniciativa em que o aspecto educativo ficou bastante evidente foi o Teatro 

Experimental do Negro (TEN), criado em 1944 por Abdias do Nascimento, no Rio de 

Janeiro. O objetivo principal do TEN era organizar uma ação com significado cultural e 

artístico, tendo ainda uma função social.  

O trabalho do TEN também pretendia desenvolver um amplo processo de 

educação do negro, não apenas através de cursos de alfabetização, mas 

também do uso do palco, visando ao desenvolvimento de uma nova atitude, 

um novo critério que lhe permitisse descobrir o espaço que os negros 

ocupavam dentro do contexto nacional. (PINTO, 2013, p. 304) 

A ressignificação da raça como objetivo do TEN ficou evidente nas críticas 

direcionadas ao tratamento dado pela ciência aos(as) negros(as), relegados à condição 

de objetos de pesquisa. Enquanto os jornais negros denunciavam a forma estereotipada 

como a população negra era retratada pelo jornalismo tradicional, o TEN fazia uma 

crítica semelhante, mas voltada para a academia. Segundo Pinto (2013) era uma prática 

comum a denúncia da alienação da Sociologia e da Antropologia ao tratarem o negro 
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como objeto de pesquisa “até então focalizada à luz do pitoresco ou do histórico, como 

se tratasse de algo estático ou mumificado” (PINTO, 2013, p. 304). Como se verá mais 

adiante, essa crítica foi uma das principais bandeiras do Movimento Negro de Base 

Acadêmica, que surgiu nos anos 1970.  

Destaque-se que, nesse período, quando a Frente Negra Brasileira estava 

desativada após a eliminação dos partidos políticos pelo então presidente Getúlio 

Vargas, já estava em circulação o livro Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freyre, 

publicado pela primeira vez em 1933. Segundo Santos S.A (2007), esta obra é 

considerada basilar na ideologia de democracia racial que ganhou força no Brasil e, de 

certa forma, contribuiu para o recuo do Movimento Negro no século XX ao reforçar a 

ideia de que havia uma harmonia racial entre brancos(as) e negros(as) no país, fazendo 

com que as lutas contra a discriminação racial parecessem desnecessárias. 

Além das apresentações de peças de teatro, o TEN tinha como objetivo a 

formação de atores e atrizes, diretores(as) e produtores(as) negros(as). Muitos(as) 

dos(as) formados(as) pelo TEN eram trabalhadores(as) modestos(as), como empregadas 

domésticas, motoristas, operários, office-boys, moradores de favelas e pessoas de 

origem humilde (SANTOS S.A., 2007). Como havia muitos(as) analfabetos(as) entre 

esses(as) trabalhadores(as), o TEN também se encarregava do processo de educação 

formal de seus alunos. De acordo com Santos S.A. (2007), essa necessidade levou o 

TEN a oferecer cursos de alfabetização e cultura geral para seus integrantes e para 

outras pessoas que o procuravam. Movido pelo mesmo objetivo, o TEN usava o palco 

como instrumento ou laboratório para ensinar a ler e a escrever.  

Aqui, vemos uma perspectiva interessante sobre a relação entre o espaço escolar 

e a justiça social que discutíamos no início deste capítulo, havendo inclusive uma 

possibilidade de alargamento da noção de espaço escolar, tendo em vista que, para o 

TEN, o “palco” do ensino era o teatro. Nessa estratégia de educação, a diferença, pelo 

menos no tocante à raça, não apenas era evidenciada como estava na base dos conteúdos 

e da metodologia de ensino. Mais do que isso, na proposta do TEN, a educação era 

considerada uma via para a ressignificação do que é ser negro. “Tratava-se de uma ação 

de “re-escrever o mundo” reflexiva e criticamente, questionando a dominação social e 

racial a que estavam submetidos.” (SANTOS S.A., 2007, p. 89). 

Segundo Domingues (2007), o TEN foi um dos primeiros grupos a trazer para o 

Brasil as propostas do movimento da negritude, que estava em alta no Movimento 

Negro internacional e influenciou intensamente a luta de libertação nos países do 
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continente africano. Ainda de acordo com o autor, além da promoção da alfabetização e 

de cursos como o de corte e costura, o grupo publicou um jornal chamado Quilombo; 

fundou o Instituto Nacional do Negro e o Museu do Negro e organizou o I Congresso 

do Negro Brasileiro, além de concursos de beleza disputados por mulheres negras e um 

concurso de artes plásticas com o tema “Cristo Negro”. O TEN chegou a atuar também 

no campo político, defendendo a criação de uma legislação contra a discriminação no 

Brasil. O criador do grupo, Abdias do Nascimento, esteve à frente da elaboração e 

apresentação do que Santos S.A (2009) caracteriza como a primeira proposta de ação 

afirmativa para negros(as) no Brasil, sendo inclusive anterior às adoção dessa 

modalidade nos Estados Unidos.  

O autor refere-se a um manifesto elaborado a partir da realização da Convenção 

Nacional do Negro Brasileiro, que aconteceu em São Paulo, em 1945 e no Rio de 

Janeiro, em 1946. Diante da proximidade da realização da Assembleia Nacional 

Constituinte, que ocorreria em 1946 para a elaboração de uma nova Constituição, a 

Convenção apresentou um Manifesto à Nação Brasileira, enviado a todos os partidos 

políticos da época. Esse manifesto continha seis reivindicações. Entre elas, que fosse 

considerado crime o preconceito de raça ou cor; que constasse na Constituição brasileira 

a origem étnica do povo brasileiro a partir das três raças fundamentais: a indígena, a 

negra e a branca; e a admissão de brasileiros negros como pensionistas do Estado em 

todos os estabelecimentos de ensino particulares e oficiais de nível secundário e 

superior enquanto o ensino, em todos os níveis, não fosse tornado gratuito (SANTOS 

S.A., 2009, p. 130).  

Essas propostas foram rejeitadas pelos constituintes. Para Santos S.A. (Ibid.), 

essa rejeição representou a recusa à primeira proposição de ação afirmativa do 

Movimento Negro para estudantes negros no Brasil e a uma das primeiras tentativas do 

Movimento de participar do processo legislativo por meio da formulação concreta de 

leis ou normas para nossa Constituição Federal. Verifica-se também que a proposição 

de ações afirmativas para o ingresso de pessoas negras no ensino superior não é algo 

surgido apenas no início do século XXI, apesar de as primeiras propostas só terem sido 

implantas nos anos 2000. O golpe militar de 1964 afetou drasticamente o TEN, que viu 

suas atividades começarem a ser reduzidas principalmente após 1968, quando Abdias do 

Nascimento, seu principal articulador, se auto-exilou nos Estados Unidos. 

A ditadura militar não afetou apenas o TEN, mas todo o Movimento Negro. 

Santos S.A. (2007) localiza no período entre 1964 e 1985, um refluxo nos movimentos 
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sociais. Segundo ele, apesar de as organizações negras não terem desaparecido 

completamente, o momento foi desfavorável para a militância anti-racista. “Na 

realidade, no auge da ditadura militar, nem no campo acadêmico houve liberdade para 

se pesquisar ou discutir a questão racial no Brasil” (SANTOS, 2007, p. 116).  

Apesar do cenário de repressão e motivada por uma gama de situações de 

discriminação racial que ocorreram durante a ditadura militar, ocorreu no final da 

década de 1970 uma rearticulação em nível nacional de diversas entidades negras para 

formar uma frente de luta. Dessa forma, surgiu em São Paulo, julho de 1978, o 

Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR), que 

posteriormente passou a se chamar Movimento Negro Unificado (MNU). Santos S.A. 

(2007) afirma que, a partir desse momento, o Movimento Negro voltou a ocupar de 

forma autônoma e ativa o espaço público brasileiro.  

Na análise de Gomes (2012), o MNU pode ter sido o principal responsável pela 

formação de uma geração de intelectuais negros(as) que hoje são referência acadêmica 

nas pesquisas sobre relações étnico-raciais. Com o MNU, mais uma vez, a educação e o 

acesso ao trabalho foram eleitos como importantes pautas na luta contra o racismo. 

Nesse período, com a formação de alguns(as) ativistas em universidades e a expansão 

da pós-graduação que permitiu que alguns(as) deles(as) cursassem mestrado e 

doutorado, o Brasil conheceu um novo perfil de movimento negro. Ratts (2009; 2012) 

classifica esse novo perfil como Movimento Negro Acadêmico. 

Gomes (2012) aponta os impactos desse processo no campo da educação, 

considerando que esses(as) intelectuais/militantes começaram a desenvolver pesquisas 

engajadas que não só desvelavam o racismo presente em várias dimensões do ensino 

como elaboravam estratégias de superação do preconceito racial e positivação da raça. 

Além disso, há outra dimensão dessa nova forma de militância que deve ser 

evidenciada, qual seja, uma forma mais eficiente de denunciar e combater o racismo 

acadêmico13. Com a inserção de intelectuais/militantes negros(as) na universidade, 

                                                           
13 Carvalho (2003) define como racismo acadêmico uma ação sistemática e quase nunca verbalizada 

realizada ao longo da história do ensino superior brasileiro, que garantiu que ainda hoje tenhamos 

universidades majoritariamente brancas, a despeito de a população negra representar metade da população 

brasileira estando, portanto, subrepresentada no espaço acadêmico. O autor afirma que as Ciências 

Sociais tiveram um papel fundamental nesse processo. “[...] encarregadas que foram de produzir um 

modelo de relações raciais no país que o colocassem em vantagem em relação aos Estados Unidos e à 

África do Sul e fora do risco de um questionamento internacional análogo ao que sofreram esses países.” 

(CARVALHO, 2012, p. 304). A crítica do autor refere-se à construção do discurso da democracia racial. 

Destaque-se que esta crítica foi realizada pelo Movimento Negro, notadamente pelo TEN, décadas antes 

de José Jorge de Carvalho, branco, professor do Departamento de Antropologia da UnB, se destacar pelo 
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vemos um grande passo em direção à mudança do(a) negro(a) da condição de objeto 

para sujeito das pesquisas. Ainda, a crítica ao discurso hegemônico e a denúncia ao 

papel da ciência na construção de estereótipos negativos sobre a população negra passa 

a ser feita no mesmo espaço onde o discurso racista foi legitimado pelo crivo da ciência. 

Não podemos deixar de destacar que essa produção feita pelos(as) 

intelectuais/militantes negros(as) não se deu sem embates e acusações de falta de 

objetividade científica. Lembra Ratts (2009, p. 82) que na vida acadêmica “[...] 

elementos da individualidade como o pertencimento racial e/ou de gênero são vistos 

como obstáculos para a construção da objetividade no pensamento científico”. 

Santos S.A. (2007) relata um caso em que o cientista social L.A. Costa Pinto 

chegou ao absurdo de comparar a micróbios os(as) negros que questionavam a condição 

de objeto de pesquisa e se colocavam como sujeitos. Narra o autor que, ao receber 

críticas por parte de Alberto Guerreiro Ramos e Sebastião Rodrigues Alves pela obra 

“O Negro no Rio de Janeiro”, Costa Pinto teria dito que os negros “só poderiam dizer 

tolices sobre si mesmos”. Ainda segundo Santos S.A. (2007), a reação do pesquisador 

foi direta e objetiva ao reagir às críticas dizendo que quando um biologista pesquisava 

micróbios, não ocorria de estes irem a público questionar com “sandices” o estudo do 

qual participaram como material de laboratório. 

 Entre os temas de pesquisa que emergiram entre os(as) intelectuais negros(as) na 

década de 1970, Gomes (2012) destaca a análise da situação dos(as) negros(as) no 

mercado de trabalho, o racismo nas práticas escolares, os estereótipos raciais nos livros 

didáticos, o desenvolvimento de pedagogias e currículos específicos com enfoque 

multirracial e popular e a discussão sobre a importância do estudo de história da África 

na escola. Foi ainda nesse período que surgiram os primeiros grupos de estudos da 

temática étnico-racial formados por negros(as) em universidades, como o Grupo de 

Trabalho André Rebouças (GTAR) e o Grupo de Trabalho de Profissionais Liberais e 

Universitários Negros (GTPLUN), na Escola de Medicina Paulista. Em 1977 foi 

realizada a primeira Quinzena do Negro na USP, evento em que ocorreram 

conferências, debates, apresentação de filmes e uma exposição.   Assim, mais uma vez, 

vemos o Movimento Negro agindo pedagogicamente no sentido de politizar e 

ressignificar a raça.  

                                                                                                                                                                          
excelente trabalho de denúncia ao racismo acadêmico e por defender as ações afirmativas no ensino 

superior. 
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 Verificando os jornais negros da época em São Paulo, Pinto (2013) identificou 

uma mudança na temática relacionada à educação. Se antes as publicações buscavam 

incentivar os(as) negros(as) a persistirem e buscarem todas as possibilidades de 

alfabetização para eles(as) e para seus filhos, na década de 1970, o conteúdo dos 

impressos lançava um olhar mais crítico ao modelo educacional vigente. A pesquisadora 

cita o exemplo de uma matéria publicada no Jornegro, que aponta a escola como o local 

onde o(a) negro(a) receberia a “maior carga de branqueamento”, o que o afastaria cada 

vez mais de suas origens. As escolas de samba também passaram a demonstrar maior 

preocupação com a questão educacional.  

Pinto (2013) cita o caso da Nenê de Vila Matilde, que manifestou a intenção de 

oferecer cursos técnicos e supletivos, além de instalar uma escolinha de samba infantil 

em seu local de funcionamento. A pesquisadora destaca ainda que a tônica da educação 

no período foi o questionamento da história africana e afro-brasileira que era ensinada 

nas escolas, uma demanda bastante atual com a entrada em vigor, em 2003, da Lei 

10.639, que torna obrigatório o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas 

públicas e particulares. As principais críticas recaíam sobre o modo como a população 

negra era retratada, sua cultura, modo de vida e habilidades, o costume de retratá-lo 

como dócil, silenciando sobre os movimentos de resistência, principalmente sobre o 

Quilombo dos Palmares.  

A década de 1980 significou também uma mudança no perfil das demandas por 

acesso à educação. Até então, as reivindicações nesse campo eram mais universais no 

sentido de garantia do ensino gratuito para todos(as), sem necessariamente um recorte 

étnico-racial.  

É possível dizer que, até a década de 1980, a luta do movimento negro, no 

que se refere ao acesso à educação, possuía um discurso mais universalista. 

Porém, à medida que este movimento foi constatando que as políticas 

públicas de educação, de caráter universal, ao serem implementadas, não 

atendiam a grande massa da população negra, o seu discurso e suas 

reivindicações começaram a mudar. Foi nesse momento que as ações 

afirmativas, que já não eram uma discussão estranha no interior da militância, 

emergiram como uma possibilidade e passaram a ser uma demanda real e 

radical, principalmente a sua modalidade de cotas. (GOMES, 2012, p. 738) 

Lembra Santos S.A. (2007) que o Movimento Negro, ainda que reivindicando 

ações afirmativas, não deixou de exigir propostas universalistas no campo educacional e 

sempre valorizou a educação pública. O que ocorre na atualidade é que o Movimento 

percebeu que as políticas universais não dão conta das desigualdades raciais, sendo 

necessárias medidas específicas com vistas à eliminação do racismo.  
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Dando prosseguimento à linha cronológica de ações do Movimento Negro com 

impacto no campo educacional, Gomes (2012) destaca a extrapolação, nos anos 1990, 

da releitura e ressignificação da raça para além dos fóruns da militância política e do 

conjunto de pesquisadores(as) interessados(as) no tema. Segundo a autora, isso está 

relacionado à ampla reforma constitucional ocorrida na América Latina após um longo 

período de repressão e autoritarismo. Essas reformas introduziram a concepção de 

sociedades e nações pluriétnicas e multinacionais. No Movimento Negro brasileiro, um 

dos acontecimentos mais marcantes do período foi a realização, em 20 de novembro 

1995, da “Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida”, em 

Brasília. Como resultado do evento, um documento com o “Programa para Superação 

do Racismo e da Desigualdade Étnico-Racial” foi entregue ao então presidente.  

A partir dos anos 2000, a temática étnico-racial passou a se institucionalizar a 

ponto de provocar mudanças na estrutura do Estado (Gomes, 2012). Como exemplo, 

Gomes (Ibid.) cita a criação da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

(Seppir), em 2003, e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (Secad), em 2004, no Ministério da Educação. Para a autora, essa iniciativa 

indica que a histórica reivindicação de uma articulação entre direito à educação e 

diversidade por parte dos movimentos sociais, particularmente, do Movimento Negro, 

começa a ganhar visibilidade na estrutura organizacional do MEC.  

A autora destaca também a adoção, em algumas universidades, de ações 

afirmativas com base em critérios étnico-raciais, mais especificamente os sistemas de 

reserva de vagas para negros(as), indígenas e quilombolas. Podemos incluir ainda a 

aprovação da Lei 12.711/2012, que institui cotas para estudantes de escolas públicas e 

negros(as) oriundos de escolas públicas nos estabelecimentos de ensino superior 

federais. Também no rol de leis sancionadas no período em atenção à histórica demanda 

do Movimento Negro está a Lei 10.639/2003, que torna obrigatório o ensino de história 

e cultura africana e afro-brasileira nos estabelecimentos públicos e particulares de 

ensino fundamental e médio no Brasil. Em 2010 foi assinada a Lei 12.288, instituindo o 

Estatuto da Igualdade Racial, que institucionalizou uma série de iniciativas no campo da 

educação, cultura, esporte, lazer, justiça, saúde, trabalho, moradia, acesso à terra, 

segurança e comunicação para negros(as), quilombolas e indígenas.  

No ano 2000, o Movimento Negro Acadêmico também avançou ao fundar a 

Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), que promove o Congresso 

Brasileiro de Pesquisadores Negros (Copene). Já foram realizadas oito edições do 
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evento, sendo que uma delas ocorreu em Goiânia, em 2008. A ABPN foi criada para 

incentivar e agregar os(as) pesquisadores negros(as) que trabalham com a temática 

étnico-racial, além de divulgar a produção da área. Ao verificar uma taxa de 

crescimento de 58% entre cada Copene, do ano 2000 a 2006, Santos S.A. (2007) 

afirmou que o dado é um forte indicativo de que a discussão acadêmica sobre as 

relações étnico-raciais, atualmente, não está exclusivamente sob o controle de 

intelectuais brancos(as).  

Apesar de todas as conquistas alcançadas no início do século XXI, não podemos 

deixar de comentar a situação de fragilidade das políticas públicas voltadas para a 

questão étnico-racial e demais áreas sociais. A maior demonstração disso é o 

desmantelamento que atingiu essas políticas após as mudanças no governo federal 

ocorridas em 2016. A despeito de diversas críticas ao modo como o governo do Partido 

dos Trabalhadores (PT) dialogou com os diferentes setores da sociedade, não há dúvidas 

de que foi sob esse governo que o Brasil implantou a maior quantidade de políticas 

afirmativas em toda a história do país. Atualmente, com o afastamento da presidenta 

eleita para o desenvolvimento do processo de impeachment, uma das primeiras ações do 

governo interino foi a extinção de diversos ministérios ligados a áreas sociais como 

cultura, mulheres, direitos humanos, igualdade racial e desenvolvimento agrário, o que 

evidencia que as conquistas dos movimentos sociais no Brasil não estão asseguradas. 

Percebemos que as ações do Movimento Negro ao longo da história caminharam 

da solução de problemas mais imediatos como o fim da condição de escravizados(as)  e 

a inserção no mercado de trabalho no pós-abolição até a produção de um pensamento 

crítico sobre a condição do(a) negro(a) no Brasil, com grande ênfase nos aspectos 

educacionais, chegando à elaboração e implementação de políticas de ações afirmativas 

no sentido de corrigir as desigualdades sociais e raciais e de politizar e ressignificar a 

raça. No capítulo seguinte, discutiremos de forma mais aprofundada um importante ator 

nesse processo, o Movimento Negro de Base Acadêmica.  

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

 

 

 

2. “NÓS TEMOS DIREITO A ESSA INSTITUIÇÃO”: O MOVIMENTO NEGRO 

DE BASE ACADÊMICA E AS AÇÕES AFIRMATIVAS NA UFG 

Nesta parte do trabalho, tencionamos analisar o Movimento Negro de Base 

Acadêmica como movimento social, a partir das contribuições da ciência geográfica 

para este campo de estudo. Procuramos verificar de forma mais detalhada como se 

formou esse movimento, pois este foi um acontecimento importante para o processo de 

implantação de ações afirmativas no país, com reflexos no principal objeto de estudo 

desta pesquisa, as trajetórias socioespaciais de estudantes negros(as) na Universidade 

Federal de Goiás. 

A partir de um diálogo com os estudos sobre movimentos sociais, pretendemos 

identificar algumas características dessa parte do Movimento Negro que ainda é pouco 

discutida, principalmente por ser mais recente, pois começou a se formar na década de 

1970. Entendemos que os diversos grupos, núcleos, projetos, programas e coletivos que 

integram o Movimento adotam algumas estratégias que envolvem a apropriação 

material e simbólica ou político-jurídica de espaços e essas ações podem ser 

compreendidas como estratégias territoriais (HAESBAERT, 2005; OLIVEIRA, 2006). 

 A análise dessas estratégias, as entrevistas e a vivência no campo nos permitem 

concluir que, na Universidade Federal de Goiás, o Movimento Negro de Base 

Acadêmica impõe novos usos ao espaço acadêmico ao se apropriar dele para realizar 

uma pedagogia política e ressignificar a raça, alcançando resultados que extrapolam o 

espaço da academia. Ainda, a presença desse Movimento na Universidade significa uma 

mudança importante nas trajetórias acadêmicas, particulares, pessoais e coletivas de 

estudantes negros(as).  

2.1 Corporeidades e espacialidades acadêmicas: o Movimento Negro de Base 

Acadêmica 

A década de 1970 foi uma época de surgimento e fortalecimento de diversos 

movimentos sociais: movimento negro, indígena, de mulheres, LGBT’s, entre outros. 

Conforme levantamos no capítulo anterior, ocorreu no período uma reestruturação do 

Movimento Negro, que se tornou o Movimento Negro Unificado. Nesse momento, após 
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a primeira experiência de expansão mais intensa do ensino superior brasileiro, ocorrida 

entre 1945 e 196414, alguns(as) negros(as) que estavam inseridos em universidades 

começaram se apropriar desse espaço para se organizar e questionar o racismo 

acadêmico, ainda que não utilizando este termo. Ratts (2007; 2011) define esta parte do 

Movimento Negro como Movimento Negro de Base Acadêmica15. 

Ele se caracteriza pela ação organizada de docentes e discentes, por vezes de 

técnicos administrativos, que se afirmam negros/as no espaço acadêmico e, 

na contemporaneidade, constituem grupos de atuação como os Núcleos de 

Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) e os Coletivos de Estudantes Negros, 

dentre outros. (RATTS, 2011, p. 28) 

Dentro da noção de “ação organizada de docentes e discentes”, podemos inserir 

a implantação de projetos de pesquisa e programas de ação afirmativa, contemplando 

assim alguns elementos que integram o nosso objeto de pesquisa, conforme 

discutiremos mais adiante. Ao pesquisar a origem do Movimento Negro Acadêmico, 

Ratts (2011) cita três grupos fluminenses que surgiram a partir de reuniões realizadas 

aos sábados, no início dos anos 1970: o Grupo de Trabalho André Rebouças16 (GTAR), 

a Sociedade Internacional Brasil África (SINBA) e o Instituto de Pesquisas das Culturas 

Negras (IPCN). Em São Paulo, foi criado em 1972 o Grupo de Trabalho de 

Profissionais Liberais e Universitários Negros (GTPLUN), na Escola de Medicina 

Paulista. 

O GTAR foi criado por um grupo de estudantes das áreas de Humanidades e de 

Ciências Exatas. Entre eles(as) estava a historiadora Beatriz Nascimento, que concluiu a 

graduação em História na Universidade Federal Fluminense (UFF) e cursava uma 

especialização na mesma área, dedicando-se a pesquisar a organização social dos(as) 

negros(as) durante a escravidão a partir de uma perspectiva crítica em relação ao 

conceito de quilombo reproduzido pela historiografia tradicional. A historiadora foi uma 

das pessoas que estimularam a criação do grupo, que teve participação de sua irmã, 

Rosa Virgínia Nascimento, que estudava geografia, e de sua amiga Marlene de Oliveira 

Cunha, então estudante de Ciências Sociais (RATTS, 2011).  

                                                           
14 O número de universidades brasileiras no período apresentou um aumento de 5 para 37 unidades. O 

ideal de desenvolvimento do país que vigorava no período motivou a ampliação de vagas em 

universidades públicas, com vistas à associação entre ensino e pesquisa (SANTOS A.P., 2011). O Estado 

de Goiás foi favorecido por esse processo com a criação da Universidade de Goiás e da Universidade 

Federal de Goiás.  
15 Neste trabalho, poderemos nos referir a esse movimento também como Movimento Negro Acadêmico, 

apenas por questões estilísticas.  
16 André Rebouças foi um engenheiro negro e abolicionista responsável por obras importantes para o 

desenvolvimento nacional como o projeto da estrada de ferro ligando Curitiba ao Paraná e de 

abastecimento de água no Rio de Janeiro.  
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O envolvimento de mulheres já no processo de criação do grupo indica que estas 

saem da posição de auxiliares que lhes fora atribuída nas primeiras organizações que 

compunham o Movimento Negro, como a já citada Frente Negra Brasileira, para ocupar 

o papel de protagonistas dentro do Movimento. Esta impressão se confirma quando 

analisamos, na UFG, a composição do Coletivo de Estudantes Negros Beatriz 

Nascimento, conforme discutiremos mais adiante.  

Com relação ao GTAR, as ações do grupo de alunos(as) negros explicitavam sua 

intenção de questionar o “lugar” do negro na academia, buscando meios para que este 

deixasse a condição de objeto de pesquisa e passasse a ser sujeito produtor de discursos 

sobre si e sobre sua história. Ocupando o espaço da Universidade Federal Fluminense 

(UFF), o grupo passou a realizar o encontro chamado Semana Sobre a Contribuição do 

Negro na Sociedade Brasileira, quando eram convidadas autoridades e especialistas que 

discutiam as questões negras.  

Na realização das semanas de estudos o grupo de alunos negros universitários 

tiveram como propósitos [sic]: introduzir gradualmente na Universidade 

créditos especiais sobre as Relações Raciais no Brasil, principalmente nos 

cursos que abrangem a área das Ciências Humanas; tentar uma reformulação 

do programa de Antropologia do Negro brasileiro no Instituto de Ciências 

Humanas e Filosofia (já foi reformulado); atualizar a bibliografia no que diz 

respeito ao assunto adotado pelo corpo docente e discente da Universidade e 

estabelecer contato entre professores que desenvolvem teses sobre Relações 

raciais fora da UFF com o corpo docente do Instituto de Ciências Humanas e 

Filosofia. (GTAR, 1978: p.01 apud RATTS, 2011, p. 30) 

Os(as) integrantes do GTAR formaram um grupo de pesquisadores das relações 

raciais no Brasil que refletem o projeto político e pedagógico do GTAR, a exemplo da 

própria Beatriz Nascimento. Ratts (2011) indica ainda a articulação entre o GTAR e 

outras instituições, majoritariamente no sudeste brasileiro. O principal exemplo desse 

intercâmbio foi a Quinzena do Negro, organizada na USP pelo então mestrando em 

antropologia, Eduardo Oliveira e Oliveira, em 1977. A programação do evento foi 

composta por mesas, conferências e uma exposição. Amiga de Eduardo Oliveira e 

Oliveira, que já havia participado das semanas de estudos do GTAR, Beatriz 

Nascimento proferiu a conferência “Historiografia do Quilombo”, na qual apresentou 

um posicionamento crítico sobre a produção científica que se prende ao(a) negro(a) 

apenas em sua condição de escravizado e propõe “[...] o reposicionamento da pessoa 

negra como sujeito na ocupação de espaços sociais, no caso, o acadêmico.” (RATTS, 

2011, p. 34). 



50 
 

A Quinzena do Negro, assim como a relação de amizade entre Beatriz 

Nascimento e Eduardo Oliveira e Oliveira são retratados no documentário Orí, que 

mostra o Movimento Negro Brasileiro no período de 1977 a 1988. Entre as cenas do 

filme, estão alguns momentos da Quinzena do Negro na USP, em que percebemos a 

plateia formada por uma maioria negra, além das mesas sempre ocupadas por 

pesquisadores(as) negros(as). Esses fatos indicam que o Movimento Negro Acadêmico 

se constitui por relações profissionais e políticas, mas também de afeto. São 

pesquisadores(as) negros(as) formando uma rede que resulta na criação e ampliação de 

espaços para a divulgação da produção de seus pares, afinal é preciso sobreviver no 

espaço acadêmico. Esta forma de atuação dos(as) intelectuais militantes pode despertar 

críticas por quem enxerga um certo corporativismo em tais atitudes. É o caso do 

historiador Antônio Risério (2007), que usa a expressão “quilombismo acadêmico” para 

sugerir que o Movimento Negro Acadêmico se resumiria a um grupo de intelectuais que 

se inseriram na estrutura burocrática da academia e simplesmente a reproduzem. O 

autor afirma que essa parte do Movimento Negro teria herdado do Partido Comunista do 

Brasil (PCdoB) o “sectarismo universitário da época”. 

Academia e esquerda, portanto. Mas há um aspecto a ser sublinhado, para 

melhor compreensão da paisagem. Diversamente do que se costuma pensar, 

não se tratou, nem se trata, da formação de uma “intelectualidade negra” no 

país. O fenômeno é circunscrito e, como tal, relevante para a reflexão no 

terreno da sociologia da cultura. O que aconteceu foi a formação de um 

agrupamento ou pelotão acadêmico, que, com o tempo, veio acumulando 

títulos, cátedras e departamentos em faculdades e produzindo teses, 

geralmente em conexão burocrática e ideológica com instituições norte-

americanas. A distinção não pode ser esquecida. A vida intelectual é ampla, 

difusa e não se desenvolve ou se expressa, necessariamente, através de 

instrumentos e mecanismos institucionais do saber. A academia – vinculada 

ao “aparelho ideológico” de Estado e, ainda hoje, em boa parte, financiada 

com dinheiro público – é certamente uma outra coisa. É um subconjunto 

técnico do conjunto intelectual mais amplo, envolvente, com uma linguagem 

ou jargão particular, com rituais e expedientes próprios, políticas internas, 

corpo de funcionários de apoio, prédios distintos no espaço urbano, “planos 

de carreira” profissional, bolsas para temporadas no exterior, editoras 

oficiais, estratégias específicas de troca, prestígio e consagração. Academia e 

esquerda, portanto. Quilombismo de cátedra. (RISÉRIO, 2007, p. 375) 

Apesar de ter publicado o referido texto em 2007, Risério constrói sua crítica 

com base apenas no embrionário Movimento Negro Acadêmico de 1970, ignorando as 

diversas ações que se desenvolveram a partir de então, principalmente a partir dos anos 

2000, em universidades de todo o país, com o objetivo de aumentar o número de 

pessoas negras no espaço acadêmico, criar programas de permanência com a oferta de 

bolsas direcionadas especificamente para negros(as), indígenas e quilombolas e formar 
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integrantes destes grupos para  a pesquisa acadêmica. Na UFG, nós temos como 

exemplo o projeto Passagem do Meio e o programa UFGInclui, sobre os quais 

discutiremos mais adiante, mas que sem dúvida foram instituídos por meio da atuação 

do Movimento Negro Acadêmico.  

A crítica de Risério (op. cit.) ignora também um aspecto mais amplo da 

formação desse grupo de intelectuais militantes a partir de 1970, qual seja, o caráter 

epistemológico de suas ações. A proposição de novas perspectivas de análise para temas 

consolidados na ciência tradicional como as relações raciais significa um 

questionamento do que até então era tido como conhecimento válido (GOMES, 2007; 

SANTOS B.S., 2009). Assim, com o Movimento Negro Acadêmico, temos o(a) 

negro(a) como sujeito que produz discursos sobre si a partir de um novo lugar de fala: a 

academia. Sendo este o local que detém o monopólio de distinguir o verdadeiro e o 

falso, o científico e o não científico (SANTOS B.S., 2009), ainda que esse monopólio 

deva ser alvo de questionamentos, nada mais compreensível que os(as) negros(as) 

ocuparem este espaço para, a partir daí, proporem novas epistemologias.  

Importante salientar que não estamos dizendo que antes de 1970 o Movimento 

Negro não produzia conhecimento, pois já demonstramos no tópico anterior o caráter 

pedagógico e de construção de novos sentidos sobre a raça das ações do Movimento 

desde as suas primeiras organizações. Nesse sentido, concordando com Gomes (2012, p. 

735) quando a autora afirma que “Por epistemologia, entende-se toda noção ou ideia 

refletida ou não, sobre as condições do que conta como conhecimento válido. E é por 

via do conhecimento válido que uma dada experiência social se torna intencional ou 

inteligível”. O que estamos dizendo é que com o Movimento Negro Acadêmico, esse 

conhecimento passa a receber o crivo da academia. Os(as) negros(as) se inserem nesse 

espaço para questioná-lo “de dentro”. Esta pode ser considerada mais uma forma de 

ação “dentro do sistema”, assim como foram definidas por Santos S.A (2007) as 

estratégias dos(as) negros(as) escravizados para diminuir ou inviabilizar a produção em 

seus  locais de trabalho. Nesse sentido, interessa-nos a definição de Santos S.A. (2007) 

sobre os(as) negros(as) intelectuais: 

Neste sentido, negros(as) intelectuais são em realidade os(as) acadêmicos(as) 

de origem ou ascendência negra que sofreram ou sofrem influência direta ou 

indireta dos Movimentos Sociais Negros, adquirindo ou incorporando destes 

uma ética da convicção anti-racismo que, associada e em interação com uma 

ética acadêmico-científica que foi adquirida ou incorporada dos programas de 

pós-graduação das universidades brasileiras ou estrangeiras, produz 

nestes(as) intelectuais um ethos acadêmico ativo que orienta as suas 
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pesquisas, estudos, ações, bem como as suas atividades profissionais de 

professores(as) universitários(as). Tal conduta acadêmica leva-os(as) a 

pesquisarem as relações raciais brasileiras, o racismo, o preconceito, a 

discriminação, as desigualdades raciais e suas consequências virulentas para 

a população negra, a partir de um ponto de vista que recusa a colonização 

intelectual eurocêntrica. Mais ainda, tal conduta os induz a pensarem 

sobremaneira na necessidade de implementação de políticas de promoção da 

igualdade racial, visando não só a eliminar as desigualdades raciais entre os 

vários grupos étnico-raciais no Brasil, especialmente entre negros e brancos, 

mas também a banir o racismo da sociedade brasileira. (SANTOS S.A., 2007, 

p. 248. Grifo do autor)  

Outro ponto a ser lembrado é que enquanto os(as) negros(as) só conseguiram se 

inserir de forma mais propositiva e substancial nas universidades a partir dos anos 1970, 

a “elite pensante nacional” se encarregou, desde o século XIX, de produzir e reforçar 

teorias que buscavam afirmar cientificamente uma suposta inferioridade racial dos(as) 

negros(as)17. Tais teorias constituíram um importante argumento para o estabelecimento 

das diferenças sociais18 (SCHWARCZ, 1993). Ironicamente, esse empenho da ciência 

em apontar evidências biológicas sobre as diferenças raciais entre seres humanos 

despontou um século antes do surgimento do Movimento Negro Acadêmico, em 1870. 

Schwarcz (Ibid.) verifica que o período foi marcado pela influência das teorias 

evolucionistas e deterministas, amplamente utilizadas pelo imperialismo europeu.  

Após a Segunda Guerra Mundial, as teorias raciais que buscavam uma relação 

entre as manifestações fenotípicas e os comportamentos sociais para justificar a ideia de 

existência de diferentes raças humanas foi refutada pelos(as) cientistas. Ari Lima (2012) 

aponta, no entanto, que a despeito da negação das raças humanas pela ciência, o 

conceito continuou em vigor na sociedade, interferindo nas relações sociais no Brasil. 

Dessa forma, fica evidente que ideia de raça que opera ainda hoje foi socialmente 

construída como discurso que inferioriza determinados grupos, o que justifica o 

                                                           
17  Shwarcz (op. cit., p. 25) coteja o desenvolvimento dessas teorias com o momento histórico pelo qual 

passava a ciência brasileira, com o surgimento dos primeiros institutos de pesquisa e a formação do grupo 

de intelectuais nacionais responsáveis pela elaboração da história oficial do país. “[...] É o caso das 

faculdades de direito de São Paulo e Recife que, preocupadas com a elaboração de um código nacional, 

utilizavam, porém, interpretações diversas: enquanto em São Paulo majoritariamente adotavam-se 

modelos liberais de análise, no Recife predominava o social-darwinismo de Haeckel e Spencer. No 

campo da medicina, o Instituto Manguinhos, liderado por Oswaldo Cruz, transformava-se em um 

importante centro de pesquisas principalmente no que se refere ao problema da febre amarela e da 

sanitarização das cidades. Destacada é também a atuação dos institutos históricos, que congregando a 

elite intelectual e econômica de diferentes províncias e profundamente vinculados ao monarca d. Pedro II, 

começavam a escrever a história oficial deste jovem país”.  
18  Com base em Banton (1077), Ari Lima 2012 afirma que antes da segunda metade do século XIX, a 

ideia de raça ainda não tinha uma conotação bem definida. Na Europa Ocidental, ela referia-se a 

diferenças de linguagens, culturas, mitos de origem, pureza, caráter e moralidade entre os povos europeus, 

estando mais relacionada a fronteiras étnicas entre diferentes grupos. Somente a partir do século XIX, a 

raça foi sistematizada com o estudo das relações raciais, tendo como pano de fundo a ideia de que a 

natureza das raças determinava as relações.  
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empenho do Movimento Negro para ressignificar esse conceito, assumindo, para isso, 

uma identidade que lhe foi imposta. Essa postura é evidenciada em artigo publicado 

pela intelectual e ativista negra Lélia Gonzalez (1984, p. 225).  

Ora, na medida em que nós negros estamos na lata de lixo da sociedade 

brasileira, pois assim o determina a lógica da dominação, caberia uma 

indagação via psicanálise. E justamente a partir da alternativa proposta por 

Miller, ou seja: por que o negro é isso que a lógica da dominação tenta (e 

consegue muitas vezes, nós sabemos) domesticar? E o risco que assumimos 

aqui é o do ato de falar com todas as implicações. Exatamente porque temos 

sido falados, infantilizados (infans, é aquele que não tem fala própria, é a 

criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos), que nesse 

trabalho assumimos nossa própria fala. Ou seja, o lixo vai falar, e numa boa.  

Por fim, ao afirmar que o pequeno grupo de intelectuais negros que atuavam na 

década de 1970 formou um pelotão acadêmico que acumulou títulos, cátedras e 

departamentos em universidades, Risério (Ibid.) superestima e demonstra 

desconhecimento sobre o alvo de suas críticas. O Movimento Negro Acadêmico, na 

verdade, configurou-se como uma estratégia para que pessoas negras pudessem 

permanecer e desenvolver suas carreiras em um espaço extremamente hostil e elitizado. 

Carvalho e Segato (2002) lembram que desde a criação das primeiras instituições de 

ensino superior brasileira, nunca houve uma discussão sobre os grupos que se 

formariam nessas instituições.  

Carvalho (2006) fala em “confinamento racial19” para referir-se ao nosso sistema 

acadêmico. O pesquisador verificou que, do total de docentes em todas as universidades 

consideradas referência no campo da pesquisa no país (USP, UFRJ, Unicamp, UnB, 

UFRGS, UFSCAR e UFMG), 18.330 são brancos(as) e apenas 70 são negros(as). Ainda 

segundo o autor, o perfil básico desses(as) professores(as) brancos(as) é o de alguém 

que sempre estudou com professores(as) brancos(as), integra um colegiado 

completamente branco desde que ingressou na carreira docente, dá aulas para uma 

grande maioria de estudantes brancos na graduação e na pós-graduação e participa de 

grupos de pesquisa formados por brancos.  

                                                           
19 O pesquisador realizou um censo racial na UnB em 1996 e constatou que entre os(as) 1.500 

professores(as), existiam apenas 15 negros(as). “Esse número tão baixo nos permite deduzir que mais da 

metade dos 50 colegiados departamentais da UnB é inteiramente branca, assim como inteiramente 

brancos são alguns institutos que contam cada um com mais de 100 professores. Dito em termos mais 

dramáticos, existem áreas da instituição que funcionam na prática, sem que tenha havido até agora 

nenhum questionamento político ou legal, em um regime de completo apartheid.” (CARVALHO, 2006, 

p.   91). 
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Como consequência desse confinamento racial, prossegue o autor, é bastante 

possível que um(a) docente passe décadas exercendo o trabalho acadêmico sem 

conviver com um(a) único(a) estudante ou professor negro(a). “Quando muito, 

conviverá com alguns servidores negros, com os quais estabelece relações de pouca ou 

nenhuma identificação”. (CARVALHO, 2006, p. 92). Ratts (2007, p. 30) demonstra que 

a prática adotada pelos intelectuais negros(as) para romper com a barreira imposta na 

academia é algo comum entre pesquisadores(as) brancos(as), algo que ajuda a manter a 

estrutura de “confinamento racial” da qual fala Carvalho. 

Os intelectuais brancos, que não deixam de ser atuantes (ou mesmo 

“ativistas”) em seus campos de pesquisa/intervenção, fazem desse circuito 

próximo suas redes profissionais. Promovem uns aos outros, citam-se 

mutuamente em seus escritos. Criam ou elegem para si fechados espaços 

acadêmicos e quase nunca evidenciam a branquitude que os amalgama, ainda 

que se aproximem de um(a) ou outro(a) intelectual negro.  

Mais do que acumular títulos e cátedras, o objetivo dos(as) 

intelectuais/militantes negros(as) de 1970 e os que deram e dão continuidade a esse 

projeto político é a democratização do acesso e permanência no espaço acadêmico20, 

onde permanecem como uma exceção que confirma a regra. Esse objetivo foi 

evidenciado na fala de Eduardo Oliveira e Oliveira durante a Quinzena do Negro, em 

1977, na USP, após a conferência de Beatriz Nascimento: “Nós temos direito a essa 

instituição. Sobretudo essa aqui, que é pública. E o fato de fazer [a Quinzena do Negro] 

dentro dessa universidade é porque a universidade assume a sua possibilidade de 

universidade para formar mais negros.” (OLIVEIRA E OLIVEIRA, 1979) 21. Outro 

aspecto a ser destacado é o empenho desses(as) intelectuais em não se distanciar das 

comunidades negras e a recusa a se submeter ao grupo hegemônico (RATTS, 2007), 

conforme verificamos em mais uma fala de Oliveira e Oliveira, no mesmo evento: 

Hoje, depois de dez ou doze anos de trabalho, já me mandam entrar e sentar, 

porque eu sou Eduardo Oliveira e Oliveira que tenho um título, que não 

pretende ser doutor, que não se branqueou, mas que usa disso como 

instrumento de trabalho para se firmar como negro e ajudar outros negros a 

se firmarem como tal22. 

 

                                                           
20 Os dois projetos de reserva de vagas para a UFG que foram apresentados para apreciação da instituição 

ilustram a preocupação em democratizar o espaço acadêmico pela inclusão de diversos grupos 

segregados, pois apresentam um recorte de raça, gênero e etnia ao propor cotas para negros com um 

recorte de gênero e para indígenas. No projeto final do Programa de cotas da UFG, o UFGInclui, está 

prevista a criação de uma vaga adicional por curso, quando houver demanda, para quilombolas e 

indígenas.  
21  Transcrição do filme “Ori”. Dir. Raquel Gerber. Angra Filmes, 1989. 
22  Idem. 
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A formação acadêmica de mestres e doutores(as) negros permitiu que, a partir 

dos anos 1980, começassem a se formar, em outras regiões do Brasil, grupos de 

pesquisadores coordenados por negros(as). É o caso dos Núcleos de Estudos Afro-

Brasileiros (NEABs). O site da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN) 

apresenta uma lista com mais de 80 NEABs no Brasil. Um desses núcleos foi criado na 

UFG, em 2004, e recebeu o nome de Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Descendentes 

(NEAAD), passando posteriormente a ser chamado de Núcleo de Estudos Africanos, 

Afro-Descendentes e Indígenas (NEADI).  Ratts (2007) lembra que os(as) ativistas que 

iniciaram o Movimento Negro Acadêmico em 1970, como Beatriz Nascimento, 

Eduardo Oliveira e Oliveira e Lélia Gonzalez, fizeram um trabalho de formação de 

intelectuais militantes, percorrendo o Brasil pelos espaço de educação formal e 

trabalhando com intelectuais “locais”.  

Os NEABs e sua territorialização23 por todo o país podem ser considerados 

como a primeira experiência de expansão do Movimento Negro Acadêmico, ainda que 

sejam compostos também por pesquisadores(as) não negros(as). Com os NEABs, o 

debate acadêmico sobre as relações raciais se potencializou a partir da formação de cada 

vez mais intelectuais interessados(as) no tema. Em muitas instituições, o NEAB 

significou a primeira iniciativa no sentido de discutir as relações raciais a partir da 

perspectiva do Movimento Negro. Certamente, devido ao quadro exposto por Carvalho 

(2006), em muitas universidades não foi possível a existências de NEABs compostos 

majoritariamente por pesquisadores(as) negros(as). Mas a existência, nas instituições, de 

espaços para que esses(as) pesquisadores(as) desenvolvam pesquisas sobre os temas que 

os interessam, quais sejam, as relações raciais, é um importante instrumento para a 

valorização e desenvolvimento desses estudos, o que está diretamente relacionado à 

construção de um novo sentido sobre a raça e as relações raciais. Vemos, assim, que 

começa a ser formar no espaço acadêmico brasileiro um lugar – no sentido geográfico 

do conceito – para os(as) negros(as).  

Paralelamente, eventos de discussão e divulgação dessas pesquisas começaram a 

ser promovidos no Brasil, como o I Encontro de Docentes, Pesquisadores e Pós-

Graduandos Negros, realizado na Universidade Estadual Paulista (UNESP), em 1989, e 

o Seminário Nacional de Universitários Negros, no ano de 1993, em Salvador, com o 

tema “A universidade que o povo negro quer”. Um marco nesse processo foi a criação, 

                                                           
23  Discutiremos esse processo de territorialização de forma mais aprofundada adiante. 
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em 2000, da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN), durante o I 

Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros (COPENE). Para além dos grupos mais 

institucionalizados como é o caso dos NEABs, estudantes negros(as) começaram a 

formar coletivos em vários estados, mantendo uma perspectiva crítica sobre o ensino 

superior e reforçando as demandas por ações afirmativas, que a essa altura já estavam 

ganhando corpo no cenário nacional. Na UFG, o Coletivo de Estudantes Negros(as) 

Beatriz Nascimento foi criado em 2004. Ratts (2007) lembra que os coletivos de 

estudantes negros(as) também abrigam estudantes de outras instituições, inclusive do 

ensino médio, e nem sempre se circunscrevem ao público estudantil. 

A ação do Movimento Negro de Base Acadêmica significou também uma nova 

maneira de se aplicar as verbas destinadas à pesquisa, pois os(as) pesquisadores(as) 

negros passaram a inscrever seus projetos para concorrer aos financiamentos. Um 

exemplo foi o Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira (PPCor), do 

Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(LPPUERJ). O Programa realizou, em 2001, o Concurso Nacional Cor no Ensino 

Superior, que elegeu, para serem financiadas, 27 propostas que visavam garantir a 

permanência e o sucesso acadêmico de jovens negros(as) na academia. O PPCor foi 

financiado pela Fundação Ford e contemplou uma proposta apresentada por um grupo 

de professores(as) e alunos(as) negros(as) da UFG, o projeto “Passagem do Meio: 

qualificação de alunos negros de graduação para pesquisa acadêmica na UFG”. 

Apesar do intenso crescimento experimentado pelo Movimento Negro de Base 

Acadêmica, principalmente a partir dos anos 2000, não podemos nos esquecer de que 

esse movimento estava e continua se inserindo em um espaço que foi construído para a 

elite nacional, cuja estrutura de manutenção do status quo tem sido mantida desde o seu 

surgimento, conforme demonstrado por Carvalho (2003) ao abordar o racismo 

acadêmico. A isso, soma-se o fato de que o discurso da democracia racial está 

fortemente arraigado na ciência brasileira, embasando o argumento de que não existe 

racismo no Brasil, principalmente quando comparado com os Estados Unidos e a África 

do Sul. Dessa forma, a negativa do principal ponto sobre o qual versa a produção 

acadêmica dos(as) intelectuais negros(as) brasileiros permanece como um mecanismo 

de desvalorização desses trabalhos e de silenciamento do racismo. Nesse ponto, coloca-

se a necessidade de discutir esse Espaço Acadêmico, o que empreenderemos no tópico 

seguinte. Em seguida à análise desse espaço, apresentaremos de forma problematizada o 
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nosso local de estudo, a Universidade Federal de Goiás, para depois discutir a 

espacialização do Movimento Negro de Base Acadêmica nessa instituição.  
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2.2. O Espaço Acadêmico e as relações raciais 

 Nesta seção do capítulo, tencionamos explorar o que estamos chamando de 

espaço acadêmico, sua formação e as relações de poder que nele ocorrem, com foco nas 

relações raciais. Buscamos realizar tal discussão a partir dos aportes geográficos e, para 

tanto, evidenciamos que a intersecção entre raça, gênero e classe, elementos 

fundamentais na produção do espaço, exige uma abordagem que supere a tendência 

economicista. 

Nas narrativas apresentadas durante as entrevistas por estudantes negras e negros 

sobre as vivências no ensino e o processo de inserção na universidade, algumas 

situações são recorrentes, como o pensamento de que esse espaço seria algo distante ou 

até mesmo inalcançável. Para esse(as) estudantes, a trajetória nas instituições de ensino 

formal parece se encerrar com o fim do ensino médio. Em quase todas as falas, 

percebemos que a visão sobre o processo seletivo mudou em algum momento e a 

possibilidade de se inserir na universidade passou a ser enxergada a partir da 

intervenção de alguém, como um(a) professor(a), colega de trabalho ou algum(a) 

familiar que tem curso superior. 

Os relatos evidenciam que a universidade é algo tão distante da realidade de 

jovens negras e negros que chega a ser impensável ou fora do campo do possível para 

elas. Esse distanciamento entre estudantes negras e negros e o espaço acadêmico é uma 

barreira no acesso a esse espaço, o que mostra-se ainda mais grave quando 

consideramos que cursar a universidade é um ponto significativo nas trajetórias. Nesse 

sentido, é importante pensar esse espaço como algo a ser continuamente conquistado, 

tanto por indivíduos quanto por grupos, e entender essa “conquista” a partir da ideia de 

que o espaço apropriado ou dominado é também território (HAESBAERT, 2004). Nesse 

sentido, o espaço acadêmico é um dos elementos centrais de nossa análise.  

Optamos pelo espaço como categoria de análise por entendermos que ele é um 

recurso de leitura da sociedade, conforme definição de Moreira (1981). Na compreensão 

do referido autor, sendo o espaço historicamente produzido, ele é a expressão da própria 

história. Dessa forma, não é suficiente afirmar que o espaço geográfico é um simples 

receptáculo ou espelho da sociedade, pois ele é construído no próprio processo de 

construção desta.  

Portanto, é na relação entre sociedade e espaço que surgem e se reproduzem os 

processos de exclusão que discutiremos neste trabalho. Tais processos configuram-se 
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como mecanismos que se retroalimentam, na medida em que ao estabelecer obstáculos 

para o acesso de determinadas populações aos espaços de poder, como as universidades 

e determinados postos de trabalho, assegura-se a manutenção das desigualdades. 

Ao estabelecermos uma leitura sobre o espaço que contemple as especificidades 

de marcadores da diferença como raça, etnia, gênero e sexualidade, pretendemos nos 

contrapor ao que Marcelo Lopes de Souza (2007) chama de “freio epistemológico”, 

referindo-se à aceitação, por parte de alguns(as) geógrafos(as), de que as práticas dos 

atores sociais interessam a esses pesquisadores apenas enquanto “práticas espaciais”. 

Nesse entendimento, as práticas que não seriam diretamente espaciais seriam assunto 

para outras áreas de pesquisa. O autor chama a atenção para o fato de que todos os 

aspectos precisam ser analisados para se alcançar uma compreensão adequada das 

causas, motivações e dinâmicas das práticas espaciais, “[...] sendo muito arbitrário e 

formalista pretender traçar aprioristicamente uma linha divisória e separar o que se 

precisa daquilo que não se precisa levar em conta” (SOUZA, 2007, p. 8).  

Moraes (2005, p. 16) aponta que “a produção do espaço é um processo 

teleológico”, que envolve uma finalidade. Por isso, é importante compreender as 

motivações, interesses e sonhos que animam os sujeitos individuais e/ou coletivos na 

produção espacial, pois suas ações desencadeiam “séries causais”. O autor destaca que a 

consciência individual é um produto social, no sentido de que ela surge no âmbito das 

relações sociais. Para Moraes (2005), os indivíduos leem o mundo a partir de valores 

elaborados pela sociedade. 

 

Os conceitos, os significados, a própria linguagem são produtos sociais. A 

capacidade do pensamento só se faz potência na apropriação/transformação 

do ambiente, e este é um aprendizado societário. Assim, indivíduo e 

sociedade não devem ser opostos na análise. Dar conta de suas relações é 

captar a dialética do conhecimento. (MORAES, 2005, p. 17) 

 

Moraes prossegue destacando a importância de duas ressalvas na análise da 

problemática do sujeito na produção do espaço: a ressalva antropológica e a ressalva 

histórica. A primeira é referente à necessidade de se considerar as particularidades do 

universo da cultura no estudo das formas de consciência. A segunda “[...] implica não se 

perder o contexto em que se movimenta o sujeito em foco. A consciência é um produto 

histórico, que se estrutura dentro de limites e possibilidades” (MORAES, 2005, p. 19). 

Com essa discussão, o autor busca evidenciar “a necessidade de não se dissociar o 

produtor, o produzido e o contexto de sua produção” (MORAES, 2005, p. 21). 
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As considerações de Moraes a respeito das ressalvas antropológica e histórica 

oferecem uma espécie de estratégia para evitar uma tendência de leitura do marxismo na 

geografia que desconsidera a figura do sujeito no processo de valorização do espaço e 

realiza, assim, uma análise economicista, conforme argumenta o autor. Pretendemos 

aqui não somente incorporar a crítica apresentada por Moraes, como pensar a partir das 

relações raciais e de gênero na construção do sujeito e do espaço.  

A geógrafa Doreen Massey (2000) afirma que a ideia de que o capitalismo e seu 

desenvolvimento determinam a compreensão que temos do espaço e o modo como o 

experimentamos é insuficiente. A autora destaca a importância da raça e do gênero na 

análise. Como exemplo, Massey (2000) cita as pesquisas que demonstram como a 

mobilidade das mulheres é constrangida de diversas maneiras que vão desde a violência 

física ao sentimento de estar “fora do lugar”. Esse problema também é verificado por 

Machado e Ratts (não publicado) a partir de um estudo realizado com as mulheres 

feministas goianas. Em nossa pesquisa, a partir das entrevistas, também identificamos 

uma espacialidade diferenciada entre mulheres e homens acadêmicos(as) e abordaremos 

este tema no capítulo 3 deste trabalho.  

É importante destacar que a imposição de barreiras à apropriação de espaços 

com base em marcadores específicos como raça, classe e gênero deve ser compreendida 

como um fator que proporciona uma configuração específica àqueles espaços, a qual 

atende aos interesses dos atores que os controlam. Aqui, retomamos o pensamento de 

Moraes (2005, p. 16), para quem “as formas espaciais são produto de intervenções 

teleológicas”.  

 

Tem-se que a produção do espaço expressa determinações econômicas 

(ligadas à tecnologia, aos materiais e às funções), mas também todo um rol 

de outros condicionantes (manifestos na tradição, na simbologia, no estilo 

etc.), e que explicá-la redunda em articular essa rede de mediações no 

movimento histórico-concreto. (MORAES, 2005, p. 27) 

 

Para Porto-Gonçalves (2003.), a apropriação do espaço depende da correlação de 

forças entre os agentes. Nesse cenário, de acordo com o autor, é compreensível que as 

sociedades racistas tenham o racismo como marca de determinados lugares e espaços. O 

autor cita o caso brasileiro, em que a população negra é maioria nos presídios e minoria 

nas universidades. O Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias divulgado 

em 2015 pelo Ministério da Justiça, com dados referentes a 2014, revela que 67% das 

pessoas presas no Brasil são negras. A pesquisa destaca que a tendência é observada 



61 
 

tanto entre homens quanto entre mulheres. Por sua vez, o Censo da Educação Superior 

2011 revela que o percentual de negros(as) no ensino superior brasileiro equivale a 50% 

do de brancos. Não nos esqueçamos ainda dos dados apontados anteriormente sobre as 

desigualdade entre negros(as) e brancos(as) na educação básica.  

Compreendendo o espaço como local de conformação das subjetividades, Porto-

Gonçalves (Ibid.) afirma que um espaço apropriado e constituído por uma mesma 

sociedade pode conter territorialidades distintas e que, não por acaso, todas as pessoas 

excluídas querem mais espaço: as mulheres, as pessoas negras, as sem-terra que 

realizam ocupações, as indígenas que buscam demarcação de território. Este é também o 

caso das populações quilombolas, LGBTs e dos(as) estudantes negros(as) que são 

sujeitos deste trabalho, pois disputaram e continuam disputando o espaço acadêmico.  

A vertente da geografia que trata as desigualdades socioespaciais sem levar em 

conta outras questões que não a classe social também é criticada por Ratts (2010). O 

autor lembra que, desde a década de 1960, a questão das desigualdades entre negros e 

brancos passou a aparecer de forma mais sistematizada nos trabalhos de estudiosos(as) 

das relações raciais como Florestan Fernandes, Carlos Hasenbalg e Nelson do Vale e 

Silva, assim como das intelectuais e ativistas negras Beatriz Nascimento e Lélia 

Gonzalez.  No entanto, poucas foram as análises da dimensão espacial dos segmentos 

étnico-raciais. Ratts aponta que esse cenário vem se alterando aos poucos.  

 

Nos marcos da geografia científica contemporânea, o que compreende as 

“viradas” crítica e cultural, delineia-se uma abordagem teórica, metodológica 

e política, uma geografia humana, humanista, que focaliza indivíduos e 

coletividades desumanizadas pelo racismo e outras formas de discriminação, 

a exemplo do sexismo e da homofobia. É uma pedagogia política que se faz 

com o objetivo da emancipação dos sujeitos colonizados e subalternizados. A 

ciência geográfica e a Geografia Escolar tem amplo potencial de reflexão e 

intervenção neste cenário. (RATTS, 2010, p. 19) 

 

Ratts observa ainda a intersecção entre raça e classe ao afirmar que as relações 

de trabalho na sociedade brasileira restauraram uma forma pré-capitalista de produção: 

o escravismo, baseado principalmente na mão-de-obra africana e afrodescendente. 

Quijano (2005) nos oferece um panorama de como a ideia de raça como um modo de 

classificação social universal da população mundial se constituiu como um eficaz 

instrumento de dominação colonial, vindo posteriormente a sustentar a “divisão racial 

do trabalho” (QUIJANO, 2005, p. 118). A partir da ideia de raça foram produzidas 

identidades sociais historicamente novas, como brancos, índios, negros e mestiços, em 
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um contexto em que surgiam novas relações de dominação, de modo que tais 

identidades passaram a determinar hierarquias, lugares e papeis sociais.  

Dessa forma, uma geografia das relações raciais deve se basear na ideia de que a 

raça é estrutural e estruturante nas relações sociais (GOMES, 2012). No contexto do 

capitalismo mundial, essa forma de classificação constituiu a natureza dos papeis 

assumidos por diferentes grupos na estrutura de controle do trabalho, mas não apenas 

isso. Conforme Lima (2012), a articulação raça/trabalho naturalizou-se de modo a 

tornar-se uma tecnologia de dominação e exploração que permanece nos dias atuais. 

Dessa forma, na hierarquização entre raças, determinados pertencimentos raciais foram 

condicionados a determinadas classes e espaços sociais.  

Quijano (2005) aponta ainda para um “eurocentramento do capital” ao 

evidenciar que a exploração do trabalho gratuito de pessoas indígenas, negras e mestiças 

e a posição privilegiada do continente americano para a obtenção de controle sobre o 

ouro, a prata e outras mercadorias, além da localização estratégica no Atlântico, deram 

às pessoas brancas uma vantagem que determinou seu controle sobre o comércio 

mundial. Ainda na análise do autor, nesse processo, desenvolveu-se entre os europeus 

ou brancos a percepção de que o trabalho pago era privilégio deles.  

 

A inferioridade racial dos colonizados implicava que não eram dignos do 

pagamento de salário. Estavam naturalmente obrigados a trabalhar em 

benefício de seus amos. Não é muito difícil encontrar, ainda hoje, essa 

mesma atitude entre os terratenentes brancos de qualquer lugar do mundo. E 

o menor salário das raças inferiores pelo mesmo trabalho dos brancos, nos 

atuais centros capitalistas, não poderia ser, tampouco, explicado sem 

recorrer-se à classificação social racista da população do mundo. Em outras 

palavras, separadamente da colonialidade do poder capitalista mundial. 

(QUIJANO, 2005, p. 120)  

 

 

Nesse sentido, compreende-se que o racismo está na base das sociedades 

capitalistas e permanece como uma característica central destas, determinando os 

lugares que as pessoas devem ocupar no processo de produção segundo o pertencimento 

racial. A leitura do espaço como um produto dessa sociedade nos oferece uma 

possibilidade de compreender esse processo como algo logicamente estruturado. A 

partir dessa perspectiva, é possível perceber que a disposição das pessoas, casas, 

comércios e equipamentos públicos no espaço não se dá apenas de acordo com as 

necessidades e nem ao acaso, mas sim, dentro do processo denominado por Carlos 

(2011) como funcionalização do espaço.  
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É a ocasião em que a propriedade privada invade a vida de forma definitiva, 

redefinindo o lugar de cada um no espaço, encerrando numa prática sócio-

espacial limitada pela norma como forma legítima de garantir os acessos 

diferenciados a bem produzidos. (CARLOS, 2011, p. 65) 

 

Apesar de a autora referir-se apenas à lógica de produção capitalista, sem 

considerar o papel da raça e de outros marcadores da diferença, a ideia de normatização 

como instrumento de garantia de acessos diferenciados é interessante para pensar a 

atualidade, principalmente no contexto do espaço acadêmico. De acordo com 

Cavalcanti, nessa lógica, a produção do espaço urbano “define lugares na cidade 

segundo lugares no processo de produção, lugares diferentes, apropriação desigual 

desses lugares” (2008, p. 133). Para Massey, esse contexto de produção “é como se 

implicasse a manutenção de (alguns tipos de) força de trabalho no lugar certo, como 

ocorria, no início da modernidade, com a escravidão” (MASSEY, 2008, p. 133).  

Ainda que não tratando especificamente do assunto, Massey introduz uma 

questão importante para a discussão aqui proposta.  No Brasil, o processo que se deu 

após a abolição da escravatura desempenhou um papel central para determinar as 

posições ocupadas pela população negra no período atual. Dessa forma, a abolição 

colocou a população negra diante da necessidade de se adequar à sociedade de classes, 

ao mesmo tempo em que ela era descartada como mão-de-obra e substituída por 

trabalhadores europeus (FERNANDES, 1965).  

Destaque-se que, como escreve Schwarcz (1993), o período foi marcado pela 

intensificação da produção de teorias raciais que buscavam uma origem biológica para 

explicar as diferenças entre comportamentos humanos, o que sustentou uma tendência 

que começou a se desenhar na segunda metade do século XIX, de se estabelecer 

correlações entre patrimônio genético, aptidões intelectuais e inclinações morais. Essa 

perspectiva está na base da tentativa de processo de branqueamento que orientou a 

importação de trabalhadores europeus para substituição da mão-de-obra escrava no 

Brasil. Marçal (2012) afirma que, no Brasil, a raça representou historicamente um papel 

fundamental na estratificação das classes sociais. “Assim, além da apropriação do 

Estado pela elite dominante, um tratamento desqualificador da ascendência africana foi 

um traço herdado da sociedade colonial” (MARÇAL, 2012, p. 26).  

Em um estudo sobre territórios negros nas cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro, Rolnik (2013) verifica que essa situação provocou, nesses locais, uma intensa 

reorganização territorial que resultou em crescimento populacional, aumento da 

densidade demográfica e embranquecimento, pois a autora observou uma redução da 
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população negra nas duas cidades estudadas. “Essa reestruturação vinha adaptar a 

cidade senhorial-escravista aos padrões da cidade capitalista, onde terra é mercadoria e 

o poder é medido por acumulação de riqueza” (ROLNIK, 2013, p. 79).  

Na obra “Nem para todos é a cidade: segregação urbana e racial em São Paulo”, 

a socióloga Maria Nilza da Silva (2006) demonstra como os territórios pobres e 

principalmente os habitados majoritariamente por negros foram “expulsos” do centro de 

São Paulo e pulverizados nas periferias. O objetivo da pesquisa de Silva era 

compreender “a inserção e a sociabilidade dos negros na cidade, no bairro, no ambiente 

construído” (SILVA, 2006, p. 1). A pesquisadora usa o conceito de “ambiente 

construído” segundo o pensamento do geógrafo David Harvey, que o define como a 

“totalidade das estruturas físicas – casas, ruas, fábricas, escritórios, sistemas de esgotos, 

parques, equipamentos culturais e educacionais etc.” (HARVEY apud SILVA, 2006, 

p.1). Para Harvey, a disputa deste ambiente é uma manifestação das classes que, na 

sociedade capitalista, estão em permanente conflito (SILVA, 2006). Não nos 

esqueçamos, no entanto, de que a hierarquização de raças é anterior à de classes, o que 

termina por determinar, do ponto de vista racial, quem sairá vitorioso nesses conflitos.   

Ao verificar os dados de cor/raça do censo 2010 por setor censitário e cruzá-los 

com variáveis como aglomerados subnormais e renda para analisar a diferenciação e 

segregação étnico-racial na cidade de Goiânia, Ratts e Ferreira (2013) constaram que, na 

capital, a população branca está concentrada nos bairros mais elitizados. Quando 

analisados os dados referentes à população que se autoidentifica como preta, os 

pesquisadores constataram que esse grupo se concentra principalmente nas regiões 

Leste e Noroeste da cidade.   

Uma perspectiva interseccional sobre a espacialidade da mulher negra é 

identificada por Ratts (2011) nas trajetórias e obras das intelectuais e ativistas negras 

Beatriz Nascimento e Lélia Gonzalez, “[...] posto que pensaram raça, gênero (tratado 

como sexo), classe e espaço com foco na mulher negra” (RATTS, 2011, p. 1). O autor 

percebe, na obra de Lélia Gonzalez, momentos em que a autora identifica “lugares de 

brancos e de negros”, referindo-se aos lugares sociais e espaciais que estes ocupam de 

forma naturalizada.  

 

O lugar natural do grupo branco dominante são moradias saudáveis, situadas 

nos mais belos recantos da cidade ou do campo e devidamente protegidas por 

diferentes formas de policiamento que vão desde os feitores, capitães do 

mato, capangas etc., até a polícia formalmente constituída. Desde a casa 

grande e do sobrado até os belos edifícios e residências atuais, o critério tem 
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sido o mesmo. Já o lugar natural do negro é o oposto, evidentemente: da 

senzala às favelas, cortiços, invasões, alagamentos e conjuntos 

“habitacionais” (...) dos dias de hoje, o critério tem sido simetricamente o 

mesmo: a divisão racial do espaço. (GONZALEZ, apud RATTS, 2011, p. 2) 

 

Nesse sentido, podemos afirmar que as relações raciais possuem uma dimensão 

espacial (RATTS, 2015) e é a partir desta perspectiva que procederemos nossa análise. 

O acesso desigual a determinados espaços se reflete principalmente no acesso a direitos 

básicos, conforme relata Milton Santos: 

 

Morar na periferia é condenar-se duas vezes à pobreza. À pobreza gerada 

pelo modelo econômico, segmentador do mercado de trabalho e das classes 

sociais, superpõe-se a pobreza gerada pelo modo territorial. Este, afinal, 

determina quem deve ser mais ou menos pobre somente por morar neste ou 

naquele lugar. Onde os bens sociais existem apenas na forma mercantil, 

reduz-se o número dos que potencialmente lhes tem acesso, os quais se 

tornam ainda mais pobres por terem de pagar o que, em condições 

democráticas normais, teria de lhe ser entregue gratuitamente pelo poder 

público. (SANTOS, 2007, p. 144) 

 

A partir do exposto, buscamos evidenciar que a classe não é o único elemento 

causador de desigualdades de oportunidades no Brasil. As questões levantadas apontam 

que há uma relação direta entre a raça e a espacialidade dos sujeitos, e cabe lembrar que, 

conforme afirma Cavalcanti, “Morar em lugares periféricos significa, na maior parte das 

vezes, morar perifericamente na cidade, significa viver perifericamente a cidade, 

usufruir quase nada do que a cidade tem a oferecer a seus habitantes” (2008, p.131). 

 Há uma relação entre o habitar a cidade das classes populares e o acesso aos 

equipamentos públicos, incluindo a escola e a universidade. As barreiras impostas à 

população negra ficam evidentes quando observamos que a cidade define lugares para 

determinados grupos segundo marcadores regidos por etnia, classe, gênero e 

sexualidade. Assim, podemos concluir que a ideologia do mérito individual como único 

fator determinante da entrada na universidade não abarca a complexidade do tema.  

 

2.3  Espaços de poder e espaço acadêmico: uma geografia da universidade 

Se, como exposto por Louro (2000), existem mecanismos que obrigam a 

inserção das pessoas no espaço escolar, a situação se inverte no espaço acadêmico, cujas 

vagas são alvo de disputa. Além da questão exposta no tópico anterior sobre alguns 

marcadores sociais que determinam os “lugares” que as parcelas da sociedade devem 

ocupar, a matrícula em tal instituição depende de mecanismos de seleção que estão 
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imbricados em uma lógica organizacional que produz o que Chauí (2003) denomina 

universidade operacional, quando a universidade pública trabalha para produzir 

conhecimento destinado a objetivos exteriores a ela:  

Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, 

calculada para ser flexível, a universidade operacional está estruturada por 

estratégias e programas de eficácia organizacional e, portanto, pela 

particularidade e instabilidade dos meios e dos objetivos. Definida e 

estruturada por normas e padrões inteiramente alheios ao conhecimento e à 

formação intelectual, está pulverizada em microorganizações que ocupam 

seus docentes e curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho 

intelectual. (CHAUI, 2003, p. 7) 

  

Importante destacar que no interior dessas “microorganizações” se desenvolvem 

as redes profissionais que podem ser compreendidas como um mecanismo de 

manutenção das desigualdades raciais nesse espaço. São os laboratórios, núcleos, 

programas e projetos de pesquisa para os quais se estabelecem mecanismos de seleção 

de estudantes com base em critérios nem sempre objetivos.  

A lógica operacional que normatiza os espaços sustenta o processo seletivo 

como mecanismo que teoricamente seleciona os melhores, quando na verdade, seleciona 

aqueles que tiveram melhores condições de competição, configurando-se assim como 

um mecanismo de perpetuação das desigualdades sociais e étnico-raciais. Leandro Vaz 

(2012), ao estudar a “geografia das ações afirmativas” na UFG e na Universidade 

Estadual de Goiás (UEG), caracteriza a universidade pública como um território a ser 

conquistado cotidianamente. Para ele, essa instituição existe para fins específicos e 

restringe o acesso de determinados grupos, o que faz com que a inclusão de classes 

sociais e grupos étnicos distintos dos que predominam nesse espaço se dê através de 

lutas e tensões políticas.   

Nesse sentido, é importante pensar esse território a ser conquistado, a 

universidade pública, como espaço público a partir dos aportes geográficos. Gomes 

(2002) nos alerta para o fato de que não é o livre acesso que garante o estatuto de 

público a um espaço. Pelo contrário, locais como hospitais e escolas públicas (e aí 

podemos acrescentar a universidade pública) “são sempre objeto de uma explícita 

legislação que dispõe sobre as condições de acesso, o qual é, desse modo, normatizado e 

nunca indiscriminado” (GOMES, 2002, p. 23). Por outro lado, também segundo o autor, 

existem locais que, de acordo com o regime de direito, são de propriedade privada, mas 

cumprem uma função de publicidade, como os shoppings. Esse raciocínio exclui, assim, 
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a livre circulação como definidora de um espaço público e esclarece que não é a 

oposição ao privado que torna um espaço público.  

O que caracteriza, portanto, o espaço público? Gomes (2002) enumera como 

primeira característica fundamental do espaço público a copresença de indivíduos. Para 

ele, é no espaço público que “[...] os problemas são assinalados e significados, onde se 

exprimem tensões, o conflito se transforma em debate, e a problematização da vida 

social é posta em cena” (GOMES, 2002, p. 24). Para o autor, os espaços públicos 

possuem uma relação direta com a vida pública, “[...] correspondem à dimensão 

espacial da política em sociedades democráticas ou republicadas” (GOMES, 2002, p. 

24). Para Carlos o espaço público 

 

[...] é substancialmente troca social, movimento, e relaciona-se, portanto, à 

atividade plena do indivíduo, que, pela relação com o outro, é definidora de 

seus destinos. Lugar onde se realiza um tipo de troca de conteúdo social 

diferente daquela que dá conteúdo ao espaço privado – do oikos dominado 

por relações hierárquicas definidas no seio da família e das relações de 

parentesco –, o espaço público expõe tensões, ambiguidades, conflitos. 

Diferenciando-se do nível do privado, contempla a possibilidade do acaso e 

do inesperado, sendo também o lugar da festa e dos referenciais 

constituidores da identidade. Em sua dimensão política, não negligenciável, 

contempla a esfera pública. (CARLOS, 2011, p. 130). 

  

Gomes (2002) também enumera como característica do espaço público a 

publicidade das ações dos indivíduos, ou seja, a possibilidade de contribuir com a 

formação de uma opinião pública ao fazer uso da razão. Para o autor,  o espaço público 

é um local normatizado. Gomes (2002) destaca ainda que as manifestações da vida 

social nos espaços públicos reúnem uma dimensão física (a copresença) e uma 

dimensão mais abstrata de comunicação social. Para ele, portanto, o espaço pode ser 

visto como um lugar material e imaterial ao mesmo tempo.  

 Assim como Gomes, Carlos afirma que a ideia de espaço público relacionada 

apenas aos equipamentos coletivos nega a possibilidade de um sentido mais profundo, o 

“[...] da possibilidade de apropriações múltiplas, como lugar de encontros/desencontros, 

da comunicação”. (CARLOS, 2011, p. 133). A autora acrescenta ainda que a Geografia 

permite observar o espaço público como o local concreto onde se realiza a vida na 

cidade, possuindo um sentido de alteridade ao permitir o encontro com o outro, fazendo 

com que a história particular de cada um se realize enquanto história coletiva, sendo 

assim muito mais do que localização da ação.  

Por fim, Carlos destaca que o espaço público se define pela ação e não pela 

forma; “O espaço público é, sem dúvida, de ordem social e liga-se à ideia de um espaço 
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de usos que nem sempre são ou podem ser definidos antecipadamente em relação a uma 

forma e a uma função inicial” (CARLOS, 2011, p. 134). Nesse sentido, o espaço 

público não é algo dado e acabado, mas sim passível de transformação, o que depende 

de um sujeito ativo que dá ao espaço um sentido público por meio do uso, uma 

simultaneidade de usos e apropriações. E é essa possibilidade de simultaneidade de usos 

e apropriações que faz com que o espaço abrigue algumas contradições apontadas por 

Carlos (2011).  

Segundo a autora, uma dessas contradições é o fato de o espaço público, sendo o 

lugar do encontro, transformar-se em mercadoria dentro dos processos de valorização. 

Outro ponto contraditório é o fato de esse espaço, sendo o lugar do político, no mundo 

moderno, tornar-se o lugar da norma como objeto de estratégia dos agentes 

hegemônicos que interagem em sua produção – talvez esta seja uma via para pensarmos 

a questão dos mecanismos de seleção elitizantes nas universidades públicas brasileiras 

antes da adoção das cotas raciais e sociais.  Ainda, o espaço público sendo o lugar da 

realização da vida urbana como possibilidade de encontro, também é lugar da 

copresença como negação do outro.  

O que podemos concluir é que todas as características apontadas pelos autores 

como inerentes ao espaço público estão presentes na universidade pública. A lógica 

operacional da qual fala Chaui (2003) dá a esse espaço um caráter semelhante ao 

mercadológico. A normatização enquanto estratégia reduz a possibilidade de encontro 

com o outro ao definir mecanismos que perpetuam a ocupação desse espaço por 

camadas historicamente privilegiadas. Por outro lado, sendo este um espaço da 

comunicação, cuja forma se dá de acordo com os usos e apropriações, é também um 

local de lutas políticas. Nele, se desenvolvem grupos interessados em dar novos usos a 

esse espaço, que se transforma em arena política em cujo interior se abrigam fontes de 

inovação e matrizes geradoras de saber (GOHN, 2011).  

Essas observações demonstram que, para compreender o que faz com que o 

espaço acadêmico esteja ao alcance de poucos, é preciso lembrar que se trata de um 

produto histórico. Lefebvre (1991) nos alerta para a necessidade de se analisar a 

realidade urbana a partir de seus processos de criação, sem considerá-la como 

espontânea ou pré-existente. Transportando esse pensamento para a análise do processo 

de produção do espaço acadêmico, é importante destacar que um dos fatores que 

movem os agentes produtores desse espaço, em nosso entendimento, não pode ser 

deixado de lado: a questão étnico-racial.  
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Para Raffestin (1993, p. 150), “toda prática espacial, mesmo embrionária, 

induzida por um sistema de ações ou de comportamentos se traduz por uma “produção 

territorial” que gera tessitura, nó e rede”. Na análise do autor, o território se forma a 

partir da ação conduzida por um ator sintagmático, que realiza um programa ao 

territorializar o espaço, projetando trabalho, seja energia ou informação. Os atores 

sintagmáticos podem variar do Estado ao indivíduo e as organizações pequenas ou 

grandes. “Em graus diversos, em momentos diferentes e em lugares variados, somos 

todos atores sintagmáticos que produzem “territórios”” (RAFFESTIN, 1993, p. 152).  

Os sistemas de tessituras, nós e redes organizados hierarquicamente por esses 

atores sintagmáticos, enquanto níveis de poder, permitem impor e manter várias ordens 

e estariam na base das práticas espaciais, de acordo com Raffestin (1993). Ainda 

segundo o autor, ao exteriorizar a estrutura tessituras – nós – redes, os atores encenam 

uma outra estrutura, interiorizada. As tessituras, nesse contexto, têm a ver com a noção 

de limite do poder. Elas podem tanto assegurar um funcionamento ótimo de um 

conjunto de atividades para a população quanto assegurar o controle da população em 

um nível ótimo. Raffestin considera a primeira como estrutura desejada pelo grupo e a 

segunda, como estrutura suportada. Nesse sentido, “A tessitura é sempre um 

enquadramento do poder ou de poder. A escala da tessitura determina a escala dos 

poderes” (RAFFESTIN, 1993, p. 154). 

Ainda sobre limites, Raffestin (1993) afirma que toda propriedade ou 

apropriação tem como marca os limites, visíveis ou não, assinalados ou não. Na análise 

dele, o limite é “[...] um sistema sêmico utilizado pelas coletividades para marcar o 

território: o da ação imediata ou o da ação diferenciada.” (RAFFESTIN, 1993, p. 165). 

Também de acordo com o autor, as revoluções causam reviravoltas importantes nos 

sistemas sêmicos aos quais pertencem os limites. Para ele, não ocorreu nenhuma grande 

revolução no período contemporâneo que não tenha se traduzido por uma modificação 

dos sistemas sêmicos.  

 

É a razão pela qual é absurdo falar em fronteiras naturais, que só existem na 

condição de serem subtraídas da historicidade. E se as subtraímos da 

historicidade, é para “naturalizá-las”, ou seja, para fazê-las o instrumento de 

uma dominação que procura se perpetuar. Convencional, sem dúvida, uma 

vez que os limites só manifestam um projeto que por si mesmo não é 

arbitrário, pois isso seria admitir que a classe dominante não procura 

enquadrar seu projeto social e comunicá-lo sob uma forma ideológica. 

(RAFFESTIN, 1993, p. 166) 

  



70 
 

Partindo de uma vertente também crítica, Milton Santos afirma que o espaço 

geográfico “[...] é, ao mesmo tempo, uma condição para a ação; uma estrutura de 

controle, um limite à ação; um convite à ação” (SANTOS, 2010, p. 591). A definição de 

Milton Santos permite inferir que, por mais que haja uma imposição de limites realizada 

por um grupo hegemônico, tais limites podem transformar-se em convites à ação, no 

sentido de rompimento de fronteiras ou modificações dos sistemas sêmicos, conforme 

observamos no texto de Porto-Gonçalves: “Enfim, os diferentes movimentos sociais re-

significam o espaço e, assim, com novos signos grafam a terra, geografam, reinventando 

a sociedade” (PORTO-GONÇALVES, 2003, p. 5).   

Por outro lado, os grupos que desejam conservar a ordem social elaboram 

mecanismos para solapar as tentativas de novas apropriações dos espaços. Um desses 

mecanismos é apontado por Porto-Gonçalves; trata-se da prática, por parte de grupos 

conservadores, de nomear como “baderneiros” os que buscam outras relações com o 

espaço. “Procura-se, assim, desenvolver estratégias discursivas de criminalização dos 

que contestam a (sua) ordem como se só houvesse uma ordem possível, a sua.” 

(PORTO-GONÇALVES, op. cit., p. 5). 

A partir do exposto, podemos inferir que as disputas sociais que se dão pelo 

espaço, no espaço e por meio do espaço são um elemento importante na conformação 

das trajetórias socioespaciais, no sentido de que demandam a elaboração de mecanismos 

que impedem o acesso de determinados grupos aos espaços de poder e de estratégias de 

reação por parte dos grupos diferenciados e segregados.   

Consideramos o espaço acadêmico um espaço de poder no sentido de que ele 

oferece as possibilidades para que os grupos que o ocupam exerçam o que Doreen 

Massey (2000, p. 178) chama de controle em relação à mobilidade. A autora refere-se à 

“geometria do poder da compressão de tempo-espaço”, relacionada à 

internacionalização do capital. Para ela, os diferentes grupos se posicionam de formas 

distintas em relação aos fluxos e interconexões proporcionados pela compressão tempo-

espaço, não só no que diz respeito ao movimentar-se pelo espaço, mas também com 

relação ao poder sobre os fluxos e os movimentos, conforme explica a autora:  

 

Diferentes grupos sociais têm relacionamentos distintos com essa mobilidade 

diferenciada: algumas pessoas responsabilizam-se mais por ela do que outras; 

algumas dão início aos fluxos e movimentos, outras não; algumas ficam mais 

em sua extremidade receptora do que outras; algumas são efetivamente 

aprisionadas por ela. (MASSEY, 2000, p. 179) 

 



71 
 

Os atores que fazem o movimento e a comunicação e, portanto, estão em posição 

de controle da mobilidade, para Massey (2000, p. 179-180), seriam “os jet-setters, 

aqueles que mandam e recebem fax e e-mail, que participam de conferências 

internacionais, distribuem filmes, controlam as notícias e organizam os investimentos e 

as transações monetárias internacionais”. Os grupos responsáveis pela compressão 

tempo-espaço e que podem tirar vantagem dela, portanto, são formados por pessoas que 

atuam em áreas profissionais nas quais portar o diploma de ensino superior é uma regra.  

De acordo com Massey, o grupo que controla seria formado, entre outros, por 

intelectuais e jornalistas ocidentais, “[...] aqueles que, em outras palavras, mais 

escrevem sobre a própria “compressão de tempo-espaço””. (MASSEY, 2000, p. 180). 

 Além de ser local de produção de saberes institucionalizados que carregam 

discursos não isentos de valores e símbolos sobre a sociedade, o espaço acadêmico 

forma os indivíduos que terão acesso ao controle da mobilidade na dinâmica 

demonstrada por Massey (2000). O investimento de intelectuais na criação de teorias 

raciais e racistas (RATTS, 2015) ao longo dos séculos XVIII e XIX nos dá uma 

dimensão da importância desse espaço nos processos sociais.  

Em um contexto em que até mesmo o trabalho assalariado era tido como algo 

impensável para a população negra, é evidente que o espaço acadêmico surgiu como 

lugar da elite branca.  As primeiras universidades brasileiras surgiram na terceira década 

do século XX. Antes, o ensino superior no Brasil foi praticado em escolas isoladas, 

criadas após a chegada do governo português, como instrumento para sanar as 

necessidades que surgiam na nova colônia.  

As primeiras escolas são caracterizadas por Fávero (1977) como de caráter 

profissionalizante, cujo objetivo era restrito ao serviço público, sem preocupação com o 

desenvolvimento de um modelo cultural brasileiro. Assim, segundo Werebe (1997), 

formaram-se os primeiros oficiais e engenheiros, com foco na defesa militar do Brasil, e 

os médicos para a Corte, o Exército e a Marinha.  

 As primeiras universidades se consolidaram nos anos 30 a partir da reunião de 

instituições já existentes, como as faculdades de Direito, Medicina e Farmácia. No 

período, o Brasil se integrava à economia capitalista mundial. “Assim, a educação, 

sobretudo a universitária, tornou-se uma espécie de funil para a ascensão social” 

(MARÇAL, 2012, p. 27). Na mesma década surgia a Frente Negra Brasileira, cujas 

demandas tinham como principal alvo a educação básica para a população negra. Ao 

passo em que a universidade se transformava em veículo para a mobilidade social, os 
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negros brasileiros ainda lutavam pelo direito à alfabetização. Ressalte-se que não havia, 

naquele momento, nenhum impedimento oficial à inclusão de pessoas negras na escola 

ou no ensino superior.  

De acordo com Domingues (2001), a Lei Áurea, em 1888, e a proclamação da 

República, em 1889, respectivamente, eliminaram o dispositivo institucional de 

opressão aos negros no Brasil e, em tese, universalizaram o direito à cidadania. O que a 

lei dizia era que estava garantida a igualdade de direitos e oportunidades para os negros 

em relação aos brancos em todas as áreas da vida pública: educação, emprego, moradia, 

terra, saúde, lazer etc. (DOMINGUES, 2001). No entanto, a Constituição de 1891 

negava direitos políticos aos analfabetos, condição na qual se encontrava a maioria dos 

negros brasileiros. Ou seja, grande parte dessa população não podia votar e nem se 

candidatar.  

Esse fato ilustra um aspecto do racismo apontado por Marçal (2012). De acordo 

com o autor, para compreender a desigualdade racial é preciso ter em mente a existência 

de mecanismos institucionais informais de discriminação no Brasil.  

 

Esses meios informais estabelecem-se basicamente por estereótipos raciais 

difundidos culturalmente e cristalizados no “senso comum”. [...] os 

estereótipos racistas cumprem uma “função social” ao estigmatizar os negros 

como inferiores. Assim, estereótipos racistas são introjetados por boa parte 

das pessoas na sociedade brasileira, pelos brancos e pelos negros. Esses 

estereótipos advêm do preconceito racial que, em nossa sociedade, é 

extremamente negativo aos negros e operam como mediadores nas relações 

sociais, determinando o comportamento e as práticas das pessoas. Isso fica 

evidente quando examina-se dados de estudo sobre como o racismo se 

institucionaliza na escola e no mercado de trabalho. (MARÇAL, 2012, p. 37) 

 

 Um exemplo de como esse mecanismo opera é o tratamento diferenciado que 

professores dispensam a alunos brancos e negros, sendo mais afetuosos com os 

primeiros e distantes dos segundos. Esse tipo de situação aparece nas narrativas de 

diversos(as) intelectuais negros(as) sobre o período escolar. A historiadora Beatriz 

Nascimento narra suas experiências no final da década de 50 em uma escola em que 

havia apenas mais uma aluna negra além dela. Apesar de as duas pertencerem a 

realidades sociais diferentes, eram tratadas da mesma forma por colegas de escola e 

professoras. O apelido de “neguinha do morro” que ela tanto temia atingia as duas. “As 

professoras sem exceção eram brancas, antissépticas, castas, indiferentes e bonitas. 

Quase todas vinham de outro mundo, fora do subúrbio, fora da favela. A relação delas 

conosco era de fria empatia, ou de total aversão” (NASCIMENTO, 2015, p. 105). A 

colega negra, Jurema, não conseguiu concluir os estudos.  
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 Situação semelhante foi narrada por um dos sujeitos de nossa pesquisa, ao 

escrever sobre suas experiências em um texto24 escrito como parte das atividades do 

projeto Passagem do Meio.  

Uma parte do meu ensino fundamental, da 1ª à 4ª série, foi feita em uma 

escola particular onde a presença de negros/as era pouca e eu nunca entendi o 

porquê do tratamento desigual que recebíamos, eu e alguns colegas. Nunca 

entendi por que era o último a ser escolhido para dançar a Quadrilha nas 

festas juninas; não entendia o porquê das piadinhas dos colegas junto a 

mim/nós. (Hoje eu entendo!) 

 No ensino superior, um caso emblemático é o que ficou conhecido como “Caso 

Ari”, na UnB. O então doutorando em Antropologia Social, Ari Lima, foi injustamente 

reprovado em uma disciplina obrigatória ministrada pelo professor KlaasWoortmann, 

em 1999. Ele entrou com um pedido de revisão da nota e o processo tramitou por quatro 

instâncias até que, no ano de 2000, houve o reconhecimento da injustiça na reprovação e 

Ari Lima recebeu o crédito da disciplina. Ao narrar o fato, o antropólogo descreve a 

agressividade com que o professor o tratava no decorrer do curso, classificando seus 

trabalhos como “medíocres” e o destratando na frente de outros alunos. Lima (2011) 

destaca ainda o descaso e proteção ao professor com que as instâncias responsáveis pela 

análise do pedido de revisão trataram o caso.   

 Situações como as citadas não são raras. Verifica-se, assim, que as vivências no 

espaço escolar/acadêmico podem significar tanto uma mudança positiva na trajetória 

socioespacial dos sujeitos quanto um mecanismo institucional informal de perpetuação 

das desigualdades raciais, na medida em que as constantes e repetitivas situações de 

racismo vivenciadas por estudantes negros(as) podem se tornar barreiras para o seu 

desenvolvimento escolar e acadêmico. A dupla característica “institucional / informal” 

indica que, apesar de não ser estabelecido por meio de normas oficiais, o racismo opera 

no interior de instituições importantes para as trajetórias socioespaciais dos sujeitos, 

como buscamos evidenciar nesta análise do espaço acadêmico. A seguir, procederemos 

ao estudo do local específico de realização desta pesquisa: a Universidade Federal de 

Goiás.  

 

  

                                                           
24  O texto não chegou a ser publicado, porém tivemos acesso a ele como parte do acervo do projeto. 



74 
 

2.4 O espaço acadêmico no centro-oeste brasileiro: Da Lei do Boi ao UFGInclui 

Para compreender a Universidade Federal de Goiás (UFG) é preciso realizar um 

recuo ao contexto espaço-temporal em que ela foi criada, pois tal instituição surgiu em 

um momento de transformação socioespacial motivada pelo movimento de 

modernização do território. Compreendemos que a UFG é um lugar no qual se 

materializam processos globais. De acordo com Júnior (1996), a complexa relação entre 

o setor produtivo e a educação superior brasileira precisa ser verificada em um contexto 

mais amplo, levando em consideração o estágio de desenvolvimento do capitalismo 

mundial e as demandas que isso implica ao nível educacional em estudo.  

Por isso, propomos uma análise do surgimento da UFG no contexto do processo 

de modernização da agricultura no Cerrado brasileiro, tendo em vistas que esse 

movimento se refletiu na configuração socioespacial de Goiás e da universidade em 

questão. Criada em 1960, período de forte mobilização governamental para 

desenvolvimento, expansão e interiorização do Brasil, a UFG foi a primeira 

universidade pública e gratuita da região Centro-Oeste brasileira.  

Na época, entre 1950 e 1970, a região transformou-se no que hoje é descrito por 

Pelá e Castilho (2010, p.13) como um “Grande corredor produtivo de grãos, bois, 

energia, de matéria-prima industrial e mesmo de mercadorias fabricadas[...]”. Para os 

autores, o desenvolvimento desse projeto demandou a organização de uma lógica 

espacial específica, o que contou com o envolvimento do Estado, de atores hegemônicos 

locais e grandes corporações nacionais. Tradicionalmente discutido pelo viés 

econômico, é importante destacar que esse processo resultou também em desigualdades 

espaciais que afetaram e ainda afetam os(as) mais pobres, povos camponeses, indígenas, 

quilombola e negros(as).  

Antes visto como terra áspera do interior, imprópria para a produção agrícola, 

lugar distante, terra de sertanejos, o cerrado, após um intenso processo de ocupação e 

modernização, hoje desperta o interesse de investidores de diversas regiões do País e de 

estrangeiros. O cenário de desenvolvimento provocou, na década de 1970, um 

crescimento demográfico no território goiano acima da média do país e uma forte 

urbanização, pois, ao mesmo tempo em que a população crescia, ela também se 

deslocava do campo para a cidade.  

O projeto de modernização do cerrado causou impacto também na formação do 

espaço acadêmico goiano. Na análise de Campolina (2006), a criação de institutos de 

pesquisa foi de extrema importância para o período. “A adaptação tecnológica para a 
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agricultura do cerrado permitiu a ocupação crescente de vastas áreas agrícolas, em terras 

planas e de baixo custo, facilitando a expansão pecuária e agrícola do Cerrado 

brasileiro” (CAMPOLINA, 2006, p. 89). Dessa forma, ao mesmo tempo em que a 

pesquisa agrícola era impulsionada por meio da reorganização do Ministério da 

Agricultura, surgia a Universidade Federal de Goiás e, posteriormente, dentro da 

Instituição, a Escola de Agronomia e Veterinária, em local cedida por esse Ministério.  

O golpe militar de 1964 deu mais impulso às políticas que vinham sendo 

adotadas e evidenciou ainda mais o papel do Estado no processo de incorporação do 

campo ao modelo capitalista, pois a expansão agropecuária brasileira era uma das 

prioridades do governo. As terras do Cerrado tornaram-se alvo de pesquisas que 

demonstraram que as deficiências nutricionais do solo poderiam ser eliminadas por 

meio de correção, com uso de produtos químicos. “Assim, fica claro que havia por parte 

dos agentes produtivos o interesse em financiar pesquisas de cunho prático, que 

objetivassem o “aproveitamento moderno” desses solos” (MENDONÇA, 2004, p. 196).  

Dessa forma, a modernização da agricultura no Cerrado demandou e 

impulsionou a pesquisa e a formação de mão-de-obra especializada para o campo. De 

acordo com Mendonça, a elaboração da chamada ocupação racional do Cerrado ocorreu 

por meio de “constructos ideológico-culturais, sócio-econômicos e jurídico-políticos 

que se mesclaram para assegurar um receituário que deveria ser aplicado nas áreas a 

serem desenvolvidas” (MENDONÇA, 2004, p. 190). A localização da antiga Escola 

Agrotécnica foi determinante para a instalação dos novos prédios da UFG na área hoje 

conhecida como Campus Samambaia, cuja proposta de criação foi apresentada em 

1962.  

A escolha desse local para construção trouxe consequências que até hoje afetam 

a vida acadêmica de muitos estudantes, principalmente aqueles que não dispõem de 

recursos para os gastos com locomoção.Na proposta de planejamento e construção do 

Campus 2, também conhecido na época como Cidade Universitária, o então reitor 

Colemar Natal e Silva justificava a escolha de comprar uma área de 36 alqueires, 

distante do centro de Goiânia, pela localização da propriedade nas proximidades da 

Escola Agrotécnica, que foi construída pelo Ministério da Agricultura, mas nunca 

chegou a funcionar. Lá, a Universidade pretendia instalar as Escolas de Agronomia e 

Veterinária. A proposta de criação do Campus II foi apresentada em 1962 , mas os 

primeiros prédios só foram entregues no início dos anos 1970. A Escola de Agronomia 

e Veterinária, no entanto, foi instalada muito rapidamente, já em 1963 (REIS et. al. 
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2010). Conforme já demonstramos, na época, o setor agropecuário no Brasil passava 

por grandes transformações tecnológicas, econômicas e produtivas. 

Em um relato da história da UFG, Reis et al. (2010) apontam três movimentos 

que contribuem para o entendimento do cenário de criação da Universidade. O primeiro 

seria a expansão e federalização do ensino superior brasileiro, que propiciou a criação 

simultânea de sete universidades federais, incluindo a UFG, em 1960, e a UnB em 

1961. O segundo movimento relaciona-se mais especificamente com as políticas 

territoriais que intensificaram o processo de ocupação do Cerrado. 

O segundo movimento insere-se numa política de modernização e de 

progresso de Goiás, representada inicialmente pela fundação de Goiânia por 

Pedro Ludovico Teixeira e, posteriormente, pela construção de Brasília, que 

consolida a política desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. A criação 

da UFG insere-se na política de expansão do ensino-superior na Região 

Centro-Oeste, quando sob a égide da cultura urbana, do progresso e da 

modernidade, em três anos, foram criadas três universidades: a Universidade 

de Goiás – UG, em 1959 (depois Universidade Católica de Goiás – UCG), a 

Universidade Federal de Goiás – UFG, em 1960 e a Universidade de Brasília, 

em 1961. (REIS et al., 2010, p. 12) 

E o terceiro movimento refere-se à articulação entre professores e alunos das 

faculdades já existentes anteriormente em Goiânia, que organizaram o Movimento Pró-

criação da UFG e atuaram intensamente em prol da instituição. A construção da 

Universidade exerceu influência até mesmo no crescimento urbano. A ideia de criar o 

Campus II surgiu como uma solução para o problema da falta de espaço no Setor 

Universitário, onde a Universidade não conseguia mais crescer, pois a área era dividida 

com a então Universidade Católica, também em expansão, e prédios residenciais. Com 

o início da construção dos prédios do Campus II, começaram a surgir loteamentos na 

região que era afastada da cidade e foram criados os bairros Itatiaia e Vila São Judas 

Tadeu.  

Ao mesmo tempo em que começou a construção da Universidade, 

começaram a surgir loteamentos lá em volta: o Itatiaia, a Vila São Judas 

Tadeu e aí começou a aparecer o povo ali, as primeiras habitações. Isso 

facilitou levar transporte e aí tudo foi evoluindo, evoluindo. E hoje o Campus 

II já está habitado em seu redor, como se estivesse no meio da cidade. 

(Kravchenko, in. Reis et al., 2010, p. 225) 

 

As influências do contexto político e econômico na Universidade Federal de 

Goiás não se manifestaram apenas na importância dada aos cursos de Agronomia e 

Veterinária no momento de definição da área para a instalação do Campus 2.  Conforme 

aponta Mendonça (2004), o golpe de 1964 deu às políticas públicas uma orientação 
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voltada aos interesses do capital nacional e transnacional. “Externamente, ocorria a 

reestruturação produtiva do capital, que (re)organizava as bases de acumulação, 

pautadas no controle do capital financeiro, interessado em viabilizar “áreas seguras” 

para os seus investimentos” (MENDONÇA, 2004, p. 196). De acordo com Júnior 

(1996), esta nova etapa histórica transformou a ciência, a tecnologia e a informação no 

principal móvel da concorrência intercapitalista.  Um fato ilustrativo dessa situação foi a 

aprovação, em 1968, da Lei nº 5.465, popularizada como Lei do Boi, conforme descreve 

Cunha (2007). 

Para articular a pretensão dessas escolas, de aumentar o número de 

estudantes, com a política governamental (e da Usaid) de aumentar a 

produção de alimentos e, ainda, com a difusa procura por ensino médio e 

superior da parte de jovens oriundos da zona rural surgiu uma das mais 

curiosas medidas de política educacional, que veio a ser conhecida como “lei 

do boi” (lei 5.465, de 3 de julho de 1968). (CUNHA, 2007, p. 85)  

 

A Lei garantia uma reserva de 50% das vagas em escolas superiores de 

Agricultura e Veterinária mantidas pela União para candidatos agricultores ou filhos 

destes, que residissem no campo. Não havia previsão do prazo de vigência da reserva de 

vagas, que vigorou até 1985, quando ocorreu a revogação. Mesmo tendo sido revogada 

em 1985, a Lei foi aplicada no Vestibular para ingresso em 1986, conforme consta no 

Manual do Candidato: 

 

§ 1º - Os candidatos que optarem pelos cursos de Agronomia ou de Medicina 

Veterinária e que pretendam utilizar-se da Lei n. 5.465/68 (Lei do Boi), 

deverão entregar, no ato da inscrição, também as fotocópias dos seguintes 

documentos, respectivamente: 

I – Para os agricultores, proprietários ou não de terras, e ou filhos destes, que 

residam com suas famílias na zona rural: 

- inscrição no Cadastro Rural ICR-INCRA; 

- comprovante de filiação ao Sindicato de Classe. 

II – Para os candidatos que tenham concluído ou que concluirão o 2º Grau em 

Estabelecimento de Ensino Agrícola: 

- fotocópia do Certificado de Conclusão, ou Atestado de Matrícula atual, no 

Estabelecimento. (UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, 1985, p. 8) 

 

Apesar de poder ser considerada a primeira iniciativa de criação de cotas em 

universidades públicas brasileiras, a Lei do Boi não foi uma medida compensatória. Na 

época, a assistência estudantil ainda era um entrave à permanência de estudantes pobres 

no ensino superior. Os beneficiados pela Lei precisavam deixar a família no campo e 

migrar para a cidade, o que só era possível para estudantes cujas famílias poderiam 
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mantê-los na capital. Assim, a Lei do Boi beneficiou aos membros da elite rural durante 

12 anos, até sua revogação em 1985.  

Dessa forma, verifica-se que a instituição não surgiu apenas por causa dos 

anseios de estudantes e professores da época, apesar da importância desses atores no 

processo. Compreender a Universidade Federal de Goiás demanda um olhar para tal 

instituição dentro do contexto global, pois, conforme destaca Carlos, na globalização, 

“Cada vez mais o espaço se constitui numa articulação entre o local e o mundial, visto 

que, hoje, o processo de reprodução das relações sociais dá-se fora das fronteiras do 

lugar específico até pouco vigentes” (Carlos, 1996, p. 14). Para a autora, é no lugar que 

se materializa a globalização, e é ele que possibilita uma leitura e compreensão do 

mundo moderno em suas múltiplas dimensões.  

Milton Santos (1994) afirma que o principal problema dos processos globais em 

curso é que, na atualidade, nenhuma região possui, em si, todas as coisas que definem 

seu movimento. Na análise do referido autor, as regiões são mediadas por uma ordem 

global (normas externas ao país) e por normas internas cujo centro é o Estado Federal. 

Nesse sentido, compreendemos que o lugar é histórico e socialmente produzido, 

portanto a disposição das coisas no espaço não se dá “do nada”. Por isso lançamos mão 

dos conceitos que Lefebvre (1991) definiu como ordem próxima e ordem distante.  A 

ordem próxima refere-se às “relações dos indivíduos em grupos mais ou menos amplos, 

mais ou menos organizados e estruturados, relações desses grupos entre eles” 

(LEFEBVRE, 1991, p. 46). Por sua vez, a ordem distante é a “ordem da sociedade, 

regida por grandes e poderosas instituições (Igreja, Estado), por um código jurídico 

formalizado ou não, por uma “cultura” e por conjuntos significantes” (LEFEBVRE, 

1991, p. 46). 

Na concepção de Lefebvre, a ideia de ordem próxima e ordem distante tem a ver 

com as relações de poder, pois a ordem distante ocupa um nível superior, dotado de 

poderes. O autor caracteriza a ordem distante como abstrata, formal e supra-sensível, 

portanto ela deve ser compreendida dentro das ideologias (políticas, religiosas etc). 

Porém, é na ordem próxima e por meio dela que a ordem distante se projeta e se torna 

visível, “o que completa seu poder coator” (LEFEBVRE, 1991, p. 46). Acreditamos que 

a conceituação de Lefebvre ajuda a compreender a correlação entre a incorporação do 

Cerrado ao modo capitalista de produção, o processo de modernização do Cerrado e a 

constituição da Universidade Federal de Goiás, pois, conforme afirma David Harvey 
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(2005), o capitalismo demanda a criação das infra-estruturas sociais e físicas para 

sustentar a circulação de capital. 

Não significa que interpreto todos esses fenômenos como rigorosamente 

funcionais em relação à circulação do capital. Porém, os sistemas legal, 

financeiro, educacional e da administração pública, além dos sistemas 

ambientais não-naturais, urbanos e de transportes, para mencionar algumas 

das organizações chave que tenho em mente, precisarão ser desenvolvidos 

para sustentar a circulação do capital se for para reproduzir a vida cotidiana 

efetivamente. (HARVEY, 2005, p. 130) 

 

É a partir desta concepção que buscamos evidenciar que a UFG surgiu de forma 

estratégica como uma peça importante para a ocupação racional do cerrado, à qual 

Mendonça (2004) se refere. Assim como Harvey (2002) afirma que o sistema 

educacional ganha uma lógica funcional no contexto de acumulação capitalista, 

retomamos o pensamento de Chauí (2003) sobre a universidade operacional em 

referência ao processo no qual a universidade pública trabalha para produzir 

conhecimento destinada a objetivos exteriores à seu caráter público. Consideremos 

ainda que esse conhecimento é produzido a partir de uma perspectiva eurocêntrica de 

ciência que desconsidera e invisibiliza os saberes tradicionais e populares e produz 

discursos sobre indivíduos que historicamente tem sido relegados à condição de objetos 

de pesquisa. 

O aspecto apontado por Chauí (op. cit.) também se evidencia no processo de 

interiorização da UFG, a partir de 1980. De acordo com Silva (2012), a Federal de 

Goiás foi a segunda experiência “Multi-Campi” do país, criando campi no interior. As 

cidades selecionadas para o início da interiorização foram Catalão e Jataí, localizadas 

em regiões consideradas pólos de desenvolvimento em Goiás. Verifica-se que a 

expansão da Universidade para o interior não foi orientada apenas pela vontade de levar 

o ensino até a comunidade, mas de levar o ensino até uma comunidade específica, 

localizada em uma região de expansão da fronteira agrícola. Essa constatação corrobora 

a afirmação de Barreira e Chaveiro (2010), de que o dinamismo conferido ao cerrado 

por sua integração à racionalidade capitalista é desigual entre regiões. Essa 

desigualdade, por sua vez, resulta na apropriação desigual do espaço acadêmico.  

Importante destacar que, apesar do cenário descrito, no final dos anos 1970 e na 

década seguinte, existiram na então Universidade Católica de Goiás e na UFG algumas 

iniciativas no campo das relações etnicoraciais, como a criação do Centro Afro-

Brasileiro de Estudos e Extensão (CEAB-UFG), integrado por pesquisadoras e 
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pesquisadores negros e não negros, além de estudos sobre a cultura das populações 

negras na Universidade Federal de Goiás, a exemplo dos trabalhos de Gilka 

Vasconcelos de Salles, da área de historiografia da escravidão, Carlos Rodrigues 

Brandão e seus estudos sobre as Festas do Rosário e Congadas e Mari de Nazaré 

Baiocchi, que estudou comunidades rurais quilombolas. Nenhum dos pesquisadores 

citados é negro. 

Apesar da existência de pesquisadores interessados na temática etnicoracial na 

instituição, verificamos que a discussão só começa a ser feita de forma mais propositiva 

a partir da chegada de professoras e professores militantes. A primeira iniciativa que 

pode ser considerada uma ação afirmativa na UFG surgiu em 2001, quando foi criado o 

projeto Passagem do Meio: Qualificação de Alunos Negros de Graduação para Pesquisa 

Acadêmica na UFG, que esteve ativo até 2004. Em 2004, integrantes do projeto 

participaram da formação do Coletivo de Estudantes Negros Beatriz Nascimento 

(CANBENAS) e, posteriormente, do Núcleo de Estudos Africanos e Afrodescendentes 

(NEAAD), que permanecem em atividade. Professores e estudantes que participaram 

dos grupos citados atuaram de forma decisiva no processo de adoção de cotas raciais na 

UFG, conforme discutiremos no tópico seguinte. A instituição foi uma das poucas a 

adotar o sistema de cotas com base em critérios raciais e de renda como uma iniciativa 

autônoma ao implantar o programa UFGInclui, em 2008. (CIRQUEIRA, 

GONÇALVES e RATTS, 2012).  

Dados de uma pesquisa realizada por Resende, Queiroz e Faria (2012) revelam 

que 30% dos alunos que ingressaram na UFG por meio do Programa UFGInclui em 

2009 eram oriundos de cidades do interior e egressos de famílias trabalhadoras em 

atividades de baixa remuneração. Esse perfil também é verificado entre os sujeitos 

entrevistados para nossa pesquisa. O índice aponta para as transformações que a 

instituição vem sofrendo após a adoção de ações afirmativas.  Se antes, a reserva de 

vagas garantida pela Lei do Boi foi um mecanismo de elitização do ensino superior, a 

melhoria nas condições de permanência de estudantes de baixa renda na UFG 

atualmente permite o processo inverso.  

 

2.4.1 Projeto Passagem do Meio, NEAAD e CANBENAS: o Movimento Negro de 

Base Acadêmica na UFG  

Conforme buscamos evidenciar anteriormente, apesar de o Movimento Negro 

não poder ser caracterizado como uma organização singular, posto que é formado por 
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uma pluralidade de grupos que atuam de diferentes formas, identificamos no 

Movimento Negro de Base Acadêmica algumas características que são recorrentes 

desde as primeiras organizações negras no Brasil. A valorização da educação e a ação 

pedagógica no sentido de politizar e ressignificar a raça são as mais marcantes. Além 

disso, algumas formas de atuação e organização também se reproduzem. 

Na UFG, a presença do Movimento Negro de Base Acadêmica pode ser 

identificada a partir dos anos 2000, quando o professor e sociólogo Joaze Bernardino 

discutia com os estudantes do curso de Ciências Sociais, aspectos de sua dissertação de 

mestrado intitulada “Ação afirmativa no Brasil: a construção de uma identidade negra?” 

(COSTA, 1999). Segundo o relato apresentado por Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012), 

foi nesse momento que o debate, que a essa altura já ocorria em âmbito nacional, passou 

a se evidenciar na UFG.  

Até o início dos anos 2000, as universidades goianas contavam com poucos 

pesquisadores que estudavam relações raciais. A partir de então, alguns professores que 

se formaram em outros centros nos quais tiveram contato com o Movimento Negro 

Acadêmico se inseriram na UFG e tiveram participação decisiva no surgimento do 

Movimento nessa instituição e na posterior adoção de um programa de cotas para 

negros(as), indígenas, quilombolas e estudantes de escolas públicas.  

O processo de implantação do primeiro projeto de ação afirmativa na UFG teve 

início em 2001, quando dois estudantes negros, Luciana de Oliveira Dias e Waldemir 

Rosa, chamaram a atenção de alguns professores que trabalhavam com a temática 

étnico-racial para o projeto Políticas da Cor na Educação Brasileira (PPCor), do 

Laboratório de Políticas Públicas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 

(LPPUERJ), com financiamento da Fundação Ford. 

Os dois estudantes, juntamente com os professores Joaze Bernardino Costa 

(UFG), Alex Ratts (UFG) e Cleito Pereira (Ifiteg-UCG), a liderança da ONG Malunga – 

Mulheres Negras, Sônia Cleide Ferreira25 e a estudante Kênia Costa (UFG), elaboraram 

o projeto Passagem do Meio26: Qualificação de Alunos Negros de Graduação para 

Pesquisa Acadêmica na UFG. A proposta, que pode ser considerada a primeira 

iniciativa no campo das ações afirmativas na instituição, foi uma das 27 selecionadas no 

Concurso Nacional Cor no Ensino Superior, do PPCor.  

                                                           
25 Posteriormente, a liderança da ONG se afastou do projeto.  
26 O termo Passagem do Meio é uma referência ao MiddlePassage, que se refere ao trecho mais longo e 

de maior sofrimento na travessia do Atlântico pelos navios negreiros.  
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O objetivo era estimular a permanência de estudantes negros de baixa renda na 

instituição e inseri-los em atividades de pesquisa. Os participantes eram orientados nos 

processos seletivos para bolsas como PIBIC, PET e PROLICEN. No projeto, também 

estava prevista a criação de um Núcleo de Estudos Africanos e Afrodescendentes 

(NEAAD) na UFG, o que ocorreu em 2004. O objetivo de levar o debate sobre ações 

afirmativas para a instituição foi evidenciado na proposta de criação do Passagem do 

Meio: “Esperamos com o projeto – além de auxiliar alguns alunos a fazer a Passagem 

do Meio – desencadear o debate sobre ações afirmativas na Universidade Federal de 

Goiás” (Projeto Inicial Passagem do Meio. Acervo do projeto). O texto também registra 

a preocupação dos(as) estudantes e professores com a inserção de mulheres negras no 

campo da pesquisa e a combinação dos critérios de raça e sexo com a renda.  

O Projeto Passagem do Meio visa a aumentar as chances de permanência dos 

alunos(as) negros(as) recém-aprovados(as) no vestibular na universidade 

através da concessão de  36 (trinta e seis) bolsas de estudo - 18 (dezoito) no 

ano de 2002 e outras 18 (dezoito) no ano de 2003 – que funcionarão  como 

um mecanismo de integração do aluno à vida universitária, de tal modo que 

ele tenha condições de igualdade ao competir com os demais alunos(as) pelas 

bolsas oferecidas pela própria universidade: bolsas de monitoria, de iniciação 

científica e do PET. Além disso, o projeto pretende conceder 4 (quatro) 

bolsas para o cargo Assistente de Pesquisa – 2 (duas) no ano de 2002 e outras 

2 (duas) no ano de 2003 – para alunos(as) em final de curso (último ano) ou 

já formados(as) que estejam querendo se encaminhar para a pós-graduação. 

Será dado preferência para estudantes de baixa renda e  pelo menos 50% das 

vagas serão destinadas às mulheres. (Projeto Inicial do Passagem do Meio. 

Acervo do Projeto.) 

Além do foco na permanência e inserção de estudantes negros(as) em pesquisas, 

o Passagem do Meio pretendia criar espaços de discussão sobre as relações étnico-

raciais na UFG planejando, inclusive, a criação de um Núcleo de Estudos Afro-

Brasileiros. O texto do projeto apresentou uma profunda compreensão, por parte de seus 

elaboradores, sobre a necessidade de correção das desigualdades causadas pela 

intersecção entre raça, gênero e classe, e sobre o modo como as ações afirmativas 

devem ser estabelecidas para o alcance desse objetivo.  

A criação de espaços de discussão ocorreu por meio de módulos temáticos para 

discussão de temas como raça, ações afirmativas, gênero, racismo, sexualidade, 

educação e história de África, entre outros. No projeto, consta que as atividades seriam 

desenvolvidas por meio de grupos de pesquisa formado por orientadores(as), bolsistas e 

militantes do Movimento Negro. O texto ressalta a importância da participação de 

militantes para que os projetos contemplassem temáticas de interesse não só da 

academia, mas de toda a sociedade civil. Outras atividades previstas foram a realização 
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de fóruns de debates e a criação de grupos de estudos que se reuniriam semanalmente e 

nos quais haveria discussões sobre algum texto a respeito das relações raciais, com 

orientadores(as) para cada área de conhecimento, conforme o quadro a seguir: 

 

 

Quadro 1: Áreas de conhecimento e seus respectivos orientadores nos Grupos de Estudo do Projeto 

Passagem do meio.  

Área de conhecimento Orientadores(as) 

1. Ciências Sociais Prof. Joaze Bernardino Costa 

Prof. Cleito Pereira dos Santos 

2. Geografia Prof. Alecsandro JP Ratts 

3. Educação Profa. Marly de Jesus Silveira 

4. Letras Prof. Manoel de Sousa e Silva 

5. História Profa. Maria do Carmo Ferraz Tedesco 

Profa. Cristina de Cassia Pereira de 

Moraes 

6. Comunicação Prof. Nilton José dos Reis Rocha 

Fonte: Projeto de criação do Passagem do Meio. Acervo do Projeto. 

 

O texto do projeto apresenta ainda uma justificativa para a escolha do primeiro 

ano na universidade como o momento de concessão das bolsas para os(as) estudantes, 

qual seja, o fato de que o primeiro ano é o mais decisivo na trajetória acadêmica, tendo 

em vista que os(as) autores(as) do texto identificaram que este é o momento em que há 

maior possibilidade de o aluno não conseguir dedicar-se integralmente aos estudos, 

tendo que acumular a função de estudante com a de trabalhador, constituindo-se como 

um perfil inadequado às bolsas PIBIC (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica). Esse ponto evidencia a preocupação que deu origem ao nome do projeto. A 

escolha do nome ocorreu pelo entendimento de que, principalmente no contexto 

brasileiro, a travessia universitária apresenta uma série de barreiras, principalmente para 

estudantes negros(as) e carentes.  

No 1º ano do curso de graduação da UFG o(a) aluno(a) que quase não 

permanece no ambiente acadêmico, além do horário das aulas, dificilmente 

tem acesso a informação sobre bolsas de pesquisa, não participa de grupos de 

estudo e tem pouco contato com os professores(as) que são orientadores(as) 

em potencial. As bolsas de iniciação científica (IC) somente podem ser 

solicitadas pelo(a) aluno(a) que estiver cursando o 2º ou o 3º ano. O PET – 

Programa Especial de Treinamento – seleciona alunos(as) situados entre o 2º 

e o 4º semestre do curso de graduação. As bolsas de monitoria podem ser 

concedidas a alunos do 2º ano em diante. Os três programas de bolsas têm 
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outras exigências a exemplo daquelas relativas à média da nota. (Projeto 

inicial do Passagem do Meio. Acervo projeto.) 

Segundo Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012), as seleções dos bolsistas 

aconteceram nos anos de 2002 e 2003, contemplando um total de 45 estudantes. Os 

estudantes assistidos pelo projeto estavam nos seguintes cursos: Ciências Sociais (11), 

Geografia (10), Comunicação (4), História (9), Educação (4), Filosofia (3), 

Biblioteconomia (1), Letras (2) e Artes (1). Além dos(as) bolsistas, o Passagem do Meio 

teve a participação de alunos(as) voluntários(as).  

O projeto de criação do Passagem do Meio apresenta ainda como justificativa 

para o problema que pretende explorar, as “reações emotivas” que costumam ocorrer no 

debate sobre ações afirmativas, as quais seriam causadas pela ausência da população 

negra ou pelo fato de que, quando ela está presente, não é reconhecida como negra e é 

tratada por meio de “gradações de cor”. Um marco do projeto nesse sentido foi a 

realização, em 2003, do “Seminário Universidade e Ação Afirmativa no Coração do 

Brasil”. O evento ocorreu na Faculdade de Educação da UFG e contou com a 

participação de outros projetos do Programa Políticas da Cor na Educação Brasileira 

(PPCor), localizados em Porto Nacional (TO), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS), Belo 

Horizonte (MG) e Goiânia (GO). Segundo Bernardino e Galdino (2004), o seminário 

estava inserido em uma estratégia político-pedagógica do PPcor, de fomentar o debate 

sobre ações afirmativas na sociedade e, especialmente, nas universidades brasileiras.  

O Seminário, de acordo com Cirqueira, Gonçalves e Ratts (op. cit.), teve 

extrema relevância para os debates sobre as relações étnico-raciais e as ações 

afirmativas na UFG, potencializando a discussão na instituição e na sociedade 

goianiense. Participaram do evento, deputados e representantes do poder executivo 

municipal e a reitora da universidade. Na ocasião, os coordenadores do Passagem do 

Meio apresentaram o primeiro projeto de reserva de vagas para estudantes na 

universidade. O documento foi intitulado “Proposta de Ação Afirmativa para Estudantes 

Negros(as) de Graduação na Universidade Federal de Goiás” e não chegou a ser 

implantado, apesar de a então reitora, Milca Severino, ter participado do evento e se 

mostrado favorável às cotas27.  

                                                           
27 Segundo Bernardino e Galdino (2004), a reitora publicou um artigo em um jornal local, uma semana 

após o seminário. No texto, ela ratificou o que havia afirmado no seminário: “A luta por uma sociedade 

democrática, economicamente eficiente e socialmente justa passa por vários caminhos. Um deles é o das 

políticas de caráter social que visam combater o racismo e a desigualdade racial. Hoje, no Brasil, elas 

dividem-se em dois blocos: o primeiro, constituído pelas normas legais que proíbem o racismo no Brasil, 

e o segundo, através de programas de ações afirmativas (...) temos consciência de que o racismo existe, de 
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O texto do projeto apresenta também algumas reflexões sobre as desigualdades 

sociorraciais em Goiânia, destacando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 1997 que indicam que 52,9% da população goiana é formada 

por negros. Com uma perspectiva crítica, os(as) autores(as) lembram que o símbolo da 

capital goiana, o Movimento às Três Raças, localizado no centro da capital, indica a 

centralidade da interpretação de harmonia entre raças na sociedade goianiense e 

brasileira. As reações à implantação do Passagem do Meio na UFG desvelam a 

inconsistência da ideia de raças harmônicas. Cirqueira, Gonçalves e Ratts (op. cit.) 

observaram que o projeto foi alvo de críticas e questionamentos quando ainda estava em 

fase de implantação.  

Os pesquisadores observaram, junto a bolsistas do Passagem do Meio, que se 

estabeleceu um “conflito de guerrilha” na universidade, com registros de comentários 

preconceituosos realizados em sala de aula por pessoas contrárias à concessão de bolsas 

com base em critérios étnico-raciais.  Ocorreram também anotações racistas anônimas 

em cartazes e avisos ligados ao projeto. Além de desvelar o racismo existente no espaço 

acadêmico e contrariar a ideia de democracia racial, essas atitudes indicam que a partir 

do momento em que os(as) negros(as) começam a estabelecer iniciativas para romper 

com a estrutura racista que os impede de ocupar determinados espaços, ocorrem 

reações. Apesar dos embates, o Passagem do Meio conseguiu se legitimar entre 

estudantes e professores(as) na UFG e permaneceu ativo entre 2002 e 2004, conforme o 

relato de Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012, p. 269) sobre as repercussões do projeto: 

No ano inicial de implantação, ainda na primeira fase, algumas metas foram 

alcançadas, por exemplo: dos 28 envolvidos, 19 receberam algum tipo de 

bolsa de pesquisa remunerada (Pibic, PET, Prolicen, de monitoria e de 

mestrado), oito estudantes estavam em atividade de pesquisa voluntária e um 

ingressou em um curso de especialização em Políticas Públicas na UFG 

como bolsista. Também houve dois bolsistas aprovados em concursos 

públicos; cinco envolvidos em trabalhos de docência; três estudantes do 3º 

ano de faculdade pretendiam continuar seus estudos ingressando numa pós-

graduação. Infelizmente, alguns/umas bolsistas se desligaram do grupo por 

motivos pessoais, como mudança de cidade, casamento ou necessidade de um 

trabalho que lhes desse uma renda salarial maior.  

Esses dados indicam a importância que um único projeto de ação afirmativa, 

com duração de apenas dois anos, teve no redimensionamento de trajetórias pessoais e 

coletivas de estudantes negros(as) na UFG. Para se ter uma compreensão do quanto o 

Passagem do Meio foi decisivo para que esses(as) estudantes alcançassem os objetivos 

                                                                                                                                                                          
que a discriminação racial é grande e de que algo deve ser feito para reduzi-la (...) A UFG está aberta ao 

debate propositivo.” (PEREIRA apud GALDINO e BERNARDINO, op. cit., p. 8) 
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relatados, é importante observar que todos os ex-bolsistas que nós entrevistamos 

relataram que a universidade era, para eles(as), um mundo totalmente desconhecido, 

tendo em vista que não tiveram contato com o espaço acadêmico antes da aprovação no 

vestibular, pois são oriundos(as) de famílias com baixa escolaridade. Vencido o 

primeiro obstáculo que é a aprovação no vestibular, a permanência no espaço 

acadêmico se vê ameaçada pelo não domínio das regras objetivas e subjetivas de 

consecução de bolsas e participação em projetos de pesquisa, além do pouco tempo que 

o(a) aluno(a) dispõe para dedicar à universidade, tendo em vista a necessidade de 

conciliar trabalho e estudos.  

Uma das entrevistadas relatou a ocasião em que foi preterida em um processo 

seletivo para bolsas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 

Tecnológica (Pibic). A bolsa foi concedida a uma estudante que se candidatou na última 

hora e era filha de uma professora universitária, amiga do professor que assinou o 

projeto que envolvia as bolsas.  

Tinha um professor recém-chegado de um pós-doc na Espanha [...] e aceitou 

que a gente fosse falar com ele, duas pessoas, que eram eu e [...] [também 

aluno negro], pra saber se a gente conseguia se encaixar pra tentar o Pibic 

com ele. Aí fomos, conversamos com ele e tal e ele aceitou, ele tava fazendo 

uma pesquisa sobre saúde. [...] Aí ele disse que poderia e que a gente poderia 

apresentar uma proposta. Ai, meu Deus! Aí foi uma tortura. A gente tinha 

que escrever uma proposta, o que não era muita coisa. Só que quem sabia 

escrever?! Um ano de curso... não sabia escrever. Quando entrei no curso, as 

primeiras aulas eu pensava: meu Deus do céu, eu vou fazer o que aqui? Eu 

não sabia do que se tratava. Porque no meu ensino médio, eu nunca tive 

sociologia, nem filosofia, nem qualquer tipo de... nada pra ter qualquer tipo 

de informação sobre o mundo das ciências sociais. [...] aí essa menina disse 

na turma que ela também ia tentar Pibic com o [...]28, só que ele só podia 

indicar duas pessoas. Aí ela disse que a mãe dela era amiga dele, que eles 

eram amigos de militância lá do PT... e a mãe dela era professora da Católica. 

E aí a mãe dela tinha conversado com ele e ele disse pra ela não se preocupar, 

que ele indicaria ela pra Pibic. [...] Eu só sei que ele indicou nós três. Eu já 

fiquei toda desconfiada desse negócio. Como a gente não sabia, a gente 

entregava as coisas pra ele e ele que resolvia tudo. Quando saiu o resultado, 

essa menina era Pibic, [...] era Pibic e eu era Pivic29. (Juliana, entrevista 

concedida em 15/02/2016)  

A estudante aceitou o Pivic e realizou a pesquisa durante um ano, período em 

que precisou conciliar a faculdade com a pesquisa e o trabalho assalariado como 

bordadeira, cujos rendimentos eram suficientes apenas para despesas básicas, como o 

transporte para o campus. O relato da estudante apresenta apenas um dos casos em que 

esse tipo de situação ocorre. O caso narrado ilustra a conjuntura que Carvalho (2006) 

                                                           
28  Optamos por suprimir o nome do professor e do estudante citado pela entrevistada.  
29 Iniciação Científica Voluntária, portanto, sem bolsa.  
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denuncia ao falar sobre o racismo acadêmico e descrever as universidades brasileiras 

como “espaços institucionais brancos”. O autor afirma que a histórica desvantagem 

educacional a que foram condicionados(as) os(as) negros(as) no Brasil resultou em 

privilégios que se mantém ainda hoje para os(as) brancos(as). A narrativa da 

entrevistada indica um dos mecanismos pelos quais a estrutura do racismo acadêmico se 

sustenta, qual seja, as relações de “coleguismo” no interior do grupo que domina as 

normas que regem o espaço acadêmico, conforme discutirmos em outro momento deste 

trabalho a partir das contribuições de Ratts (2007), Lima (2012) e Carvalho (2006). 

Por sua vez, o Passagem do Meio rompeu com essa estrutura ao propor um 

processo de seleção de bolsistas com base em critérios bem definidos e assumir o 

direcionamento dado às bolsas. Outro aspecto que diferenciou a seleção de bolsistas do 

Passagem do Meio em relação às outras modalidades de bolsas foi o modo como 

ocorriam os primeiros contatos entre professores/pesquisadores e estudantes.  

Diferentemente do caso narrado pela aluna que precisou solicitar uma reunião para pedir 

a um professor que aceitasse a submissão de seu projeto para concorrer a uma bolsa de 

Pibic, os professores do Passagem do Meio percorriam as salas de aula convidando 

os(as) estudantes(as) a participar das seleções.  

Os(as) elaboradores(as) do projeto sabiam das limitações impostas ao seu 

público alvo, por isso o texto indica que o processo seletivo para bolsistas ocorreria de 

forma separada para cada área de conhecimento por meio de entrevista, sem levar em 

conta as notas obtidas em disciplinas, uma vez que tratava-se de estudantes de primeiro 

ano. As regras determinavam ainda que seria levado em consideração o fato de o(a) 

candidato(a) ser negro(a) e carente e que 50% das vagas seriam destinadas às mulheres. 

Apenas para as duas bolsas para assistentes de pesquisas haveria prova escrita, 

entrevista e análise de currículo em que se avaliaria a afinidade do(a) candidato(a) com 

a temática racial. Também neste caso havia reserva de 50% das vagas para mulheres.  

Pode-se afirmar que o projeto Passagem do Meio institucionalizou novos usos 

para o espaço acadêmico na Universidade Federal de Goiás ao criar um ambiente 

favorável à autoafirmação de estudantes como negros(as) e problematizar a dimensão 

política de tal afirmação nesse espaço (Cirqueira, Gonçalves e Ratts, 2012), o que 

redimensionou as trajetórias socioespaciais desses estudantes. Ainda, as estratégias de 

atuação e os objetivos do projeto indicam que este se configura como um espaço de 

atuação pedagógica no que tange às relações raciais e de ressignificação da raça, com 
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algumas semelhanças com tantos outros que tem sido organizados pelo Movimento 

Negro ao longo de sua história.  

Nesse contexto, é possível dizer que o Passagem do Meio coloca em prática o 

que Gomes (2012, p. 27) identificou nas ações do Movimento Negro no Brasil: o fato de 

que, ao realizar suas ações, o Movimento “[...] reeduca a si próprio, o Estado, a 

sociedade e o campo educacional sobre as relações étnico-raciais no Brasil, caminhando 

rumo à emancipação social”. Portanto, o Passagem do Meio apresenta uma alternativa 

para se colocar em prática um modelo de ensino voltado para a justiça social a partir do 

reconhecimento das diferenças (GARRIDO PEREIRA, 2011).  

O fim do Passagem do Meio, em 2004, convergiu com um momento de 

emergência do debate sobre cotas em âmbito nacional e na sociedade goianiense 

causado principalmente por dois motivos: (1) A adoção do sistema de cotas pela 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e a repercussão de ataques racistas 

aos(as) primeiros(as) cotistas daquela instituição; (2). A apresentação de um projeto de 

cotas para estudantes negros(as) na UFG pelos coordenadores do Passagem do Meio no 

seminário “Universidade e Ação Afirmativa no Coração do Brasil”, realizado em 2003. 

Um grupo de estudantes que participaram das atividades do projeto decidiu se reunir na 

forma de um coletivo que foi denominado “Coletivo de Estudantes Negros(as) Beatriz 

Nascimento (CANBENAS), em reconhecimento à historiadora negra que exerceu papel 

fundamental na criação do Movimento Negro Acadêmico.  

O principal objetivo era receber e acompanhar os futuros cotistas que 

ingressariam na universidade, tendo em vistas que naquele momento já se acreditava 

que as cotas seriam implantadas na UFG e as notícias de situações de racismo vividas 

por cotistas na Uerj causavam preocupação. Entre nossas entrevistadas, Juliana é uma 

das pessoas que participou do Passagem do Meio como voluntária e bolsista e depois 

atuou ativamente na construção do CANBENAS. Ela lembrou o contexto e alguns(as) 

dos(as) principais envolvidos(as):  

Foi quando a gente se articulou pra formar o coletivo, porque aí não tinha 

mais bolsa e não tinha mais aquela aglomeração que a gente tinha na sexta-

feira. [...] e tinha as pessoas que estavam interessadas em algum tipo de 

discussão. Aí a gente começou a fazer as reuniões do coletivo, que na 

verdade também no começo, não sabia pra onde ia. Queria continuar se 

reunindo. [...] aí eu saía procurando as pessoas pelo campus, né. As pessoas 

deviam achar que eu era maluca. Eu via alguém assim, e pensava: Um negro, 

vou lá! (Juliana, entrevista concedida no dia 15/02/2016). 
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Uma característica marcante do CANBENAS que foi apontada durante as 

entrevistas para esta pesquisa foi o protagonismo feminino. Como o coletivo adotou a 

mesma prática do Passagem do Meio, de convidar pessoas para participarem da reunião, 

não foram poucos os relatos de lembranças sobre “algumas mulheres empoderadas com 

seus cabelos black” que abordavam estudantes negros(as) pelo campus convidando para 

participar de seminários e reuniões do grupo de estudos, conforme o relato de um dos 

entrevistados que rememorou o momento em que foi convidado a participar de um 

seminário promovido pelo CANBENAS: “Era um coletivo, mas eu fui vendo, assim, era 

um coletivo de mulheres. [...] os caras mesmo eu fui conhecer a posteriori... [risos]. 

(Lucas, entrevista concedida no dia 22/02/2016). Outro estudante também citou o 

convite para o mesmo evento, que pelo que pudemos apurar, tratava-se de um dos 

seminários que o coletivo organizava para discutir a implantação de cotas na UFG. 

Aí elas... era sempre elas, não tem nem como falar eles! Elas estavam 

organizando essa semana, aí eu fui em uma dessas palestras e quem tava 

falando era a [...]. A [...] tinha uma eloqüência inacreditável. A gente tava 

entrando assim, sentou e ela já reparou que a gente tava lá e falou: Olha, as 

pessoas novas que estão chegando, se acheguem... Palavras carinhosas, e a 

gente já se sentiu prestigiado com a fala dela. (Fernando, entrevista 

concedida em 24/02/2016) 

Tanto no Passagem do Meio quanto no CANBENAS, havia a preocupação em 

trabalhar de forma interseccional as questões de gênero, sexualidade e raça. Alguns dos 

homens que entrevistamos e que não participaram do Passagem do Meio afirmaram que 

tiveram, no CANBENAS, o primeiro contato com as discussões sobre gênero e 

sexualidade, a exemplo de Lucas. “No coletivo a gente tomava porrada [risos], tipo 

assim, tinha as discussões de gênero e sexualidade [...] eu era mais, entre aspas, 

retardado com isso, então eu ganhava porrada [...]”.  Percebemos uma forte relação 

entre as discussões feitas no projeto e no coletivo e a emergência de estudantes negras 

empoderadas na UFG, assim como de homens negros receptivos à questão feminista. 

Assim como ocorreu nas primeiras organizações do Movimento Negro, com mulheres à 

frente das iniciativas, o protagonismo feminino negro aparece como uma marca do 

Movimento no contexto da UFG.  

 Além da preocupação com a chegada dos primeiros cotistas, havia também o 

interesse por parte dos(as) membros do CANBENAS em continuar a prática dos grupos 

de estudos focados na temática étnico-racial. Pelos relatos colhidos junto aos(as) 

entrevistados(as) para esta pesquisa, o CANBENAS pode ser considerado como a 

primeira organização de estudantes negros(as) da UFG. Sua criação marcou a existência 
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de uma coletividade negra organizada como sujeito histórico que surgiu em decorrência 

do modo como se organiza o espaço acadêmico e tendo como objetivo alterar a 

conformação desse espaço. Na Carta de Princípios do CANBENAS consta que o 

coletivo foi criado como um mecanismo para que estudantes negras e negros 

conquistassem mais espaço:  

O coletivo de estudantes negras/os BEATRIZ NASCIMENTO tem o objetivo 

de lutar pelos direitos dos estudantes negras/os por meio de ações coletivas 

que visam constituir um espaço real para essas/es estudantes nessa sociedade 

extremamente racista, tendo como princípio que: A ação coletiva negra é 

fundamental para abrir espaços de atuação das/os estudantes negras/os. (Carta 

de princípios do CANBENAS) 

Com a não efetivação do projeto de reserva de vagas, o principal foco do 

CANBENAS passou a ser a implantação de um programa de cotas para negros(as) na 

UFG. Previsto no projeto do Passagem do Meio, o Núcleo de Estudos Africanos e Afro-

descendentes (NEAAD) foi criado em 2004 e também passou a compor o grupo que 

impulsionou a demanda por cotas para estudantes negros(as) na universidade. Em 2006, 

discentes e docentes realizaram seminários e outras ações de discussão com as 

“instâncias burocráticas” da UFG sobre a possibilidade de implantação de um projeto de 

ações afirmativas (CIRQUEIRA, GONÇALVES E RATTS, 2012).  

Como parte dessas ações, o NEAAD e o CANBENAS elaboraram um segundo 

projeto de ações afirmativas, que foi chamado de “Pré-Projeto de Ações Afirmativas 

para Estudantes e Docentes Negros(as) na UFG”30. Compunham a proposta, ações de 

inclusão e permanência. Na graduação, foi prevista reserva de vagas de 20% em todos 

os cursos para estudantes negros(as), sendo considerada também a variável gênero. 

Havia ainda a previsão de algumas medidas com foco na inserção da temática étnico-

racial na universidade, como a reivindicação de que fossem estabelecidas disciplinas 

sobre temas como as relações raciais, a contribuição da população negra e africana na 

formação brasileira e as políticas de ações afirmativa. O texto previa ainda uma reserva 

de vagas para pesquisadores(as) negros(as), em todas as áreas de formação. Conforme 

descrevem Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012, p. 272), o objetivo era “[...] quebrar o 

monopólio dos professores brancos/as nas cadeiras de docência e pesquisa na 

instituição”.  

                                                           
30  A proposta foi elaborada por Alex Ratts, Lorena Francisco, Carlianne Paiva, Maria Gorete Araújo, 

Fabiana Leonel de Castro e Diogo Marçal Cirqueira (Cirqueira, Gonçalves e Ratts, 2012). 
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 Desconsiderando o projeto elaborado pelo CANBENAS e pelo NEAAD, a UFG 

tentou implantar, em 200731, durante reunião da Câmara de Graduação, o programa de 

ação afirmativa UFGINclui. Essa proposta previa um bônus na nota da 2ª fase do 

vestibular para estudantes de escolas públicas. Havia ainda o objetivo de garantir a 

inclusão de um percentual de 12,5% de candidatos de escolas públicas em todos os 

cursos e aproveitamento da nota do ENEM para o cálculo da pontuação alcançada na 1ª 

fase. Dessa forma, a proposta não previa reserva de vagas e nem um recorte étnico-

racial nos critérios de seleção. Segundo Cirqueira, Gonçalves e Ratts, (Ibid.), a 

justificativa do projeto era de que a inclusão de estudantes da rede pública de ensino por 

si abrangeria também os(as) negros, quilombolas e indígenas. Portanto, essa proposta de 

ação afirmativa desconsiderava todas as discussões, estudos e propostas que estavam 

sendo feitas havia quatro anos na universidade e todas as experiências em curso em 

outras instituições. Além disso, se baseava no princípio de que todas as desigualdades 

seriam sanadas a partir da redução da pobreza e foi discutida sem a participação dos 

grupos que manifestavam interesse no tema havia anos.  

 A proposta causou a reação imediata do CANBENAS, do NEAAD e de diversos 

outros grupos, como o coletivo LGBT Colcha de Retalhos, o Diretório Central dos 

Estudantes (DCE), a Secretaria Estadual de Casas de Estudante (SECE) e integrantes do 

Programa Conexões de Saberes, do Ministério da Educação, que tinha como público 

alvo estudantes de origem popular e também visava a permanência de tais estudantes e a 

inserção em projetos de extensão e pesquisa32. Com a aprovação do UFGInclui pela 

Câmara de Graduação e sua tramitação pelas demais instâncias da universidade, uma 

série de protestos começaram a ocorrer, principalmente na reitoria. O grupo contrário ao 

projeto criou um blog chamado UFG Exclui, no qual foram postados vários textos com 

argumentos contrários ao programa que seria implantado já no vestibular de 2008. O 

blog também foi utilizado como veículo de informação sobre os encaminhamentos 

relacionados às manifestações e à votação do projeto. 

 No dia 16 de agosto de 2007, o blog publicou o manifesto “O grande golpe: 

UFG Exclui”, que criticava o fato de o programa ter sido discutido sem muita 

divulgação e apontava os demais problemas de todo o processo. Também foi publicada 

                                                           
31 Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012) afirmam que essa tentativa foi orientada pelo interesse em angariar 

verbas do Governo Federal por meio da proposta de expansão do ensino superior com o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni).  
32 Apesar de ser um projeto voltado para estudantes de origem popular, o Conexões de Saberes tinha um 

recorte étnico-racial no processo seletivo. Alguns professores que participaram do Passagem do Meio 

também atuaram no Conexões de Saberes.  



92 
 

uma lista de demandas dos diversos movimentos sociais que atuavam dentro da UFG, 

sendo a primeira delas, a suspensão imediata da condução do processo de aprovação do 

UFGInclui.33Após as primeiras manifestações e com a intensa participação dos grupos 

citados em uma reunião na Reitoria, o plano de implantação do programa no vestibular 

de 2007 foi suspenso para que houvesse diálogo junto à comunidade acadêmica sobre o 

modelo de ações afirmativas a ser implantado na UFG.  

A estratégia adotada pelos coletivos foi fazer a pressão “externa”, via 

manifestações e denúncias, e interna, via inserção de seus integrantes nas instâncias 

burocráticas da universidade. Conforme Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012), essa ação 

interna ocorreu pela promoção de articulações junto aos membros do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEC), e Conselho Universitário (Consuni) e pela 

candidatura estratégica de integrantes do CANBENAS para a representação estudantil 

no CEPEC. Além disso, professores(as) atuaram como representantes de suas unidades 

acadêmicas em tais conselhos. Lucas, um dos estudantes que exerceram representação 

estudantil nas reuniões, refletiu sobre a importância da presença de alunos(as) 

negros(as) nesses espaços de decisão: 

Só os nossos corpos já falam muito por si. Eu digo que foi um cavalo de 

Tróia. Porque a gente tava ali e alguns discursivamente, colocando a ideia e a 

importância de aprovar as cotas na UFG, mas eu confesso que, pelos olhares 

estremecidos de alguns doutores alvos, foi bacana. A gente estar lá dentro. Só 

a presença já era um corpo incomodando as pessoas. (Lucas, entrevista 

concedida no dia 07/03/2016) 

Segundo Cirqueira, Gonçalves e Ratts (2012), no decorrer dos debates, 

muitos(as) conselheiros mostravam-se contrários à reserva de vagas, principalmente se 

estabelecida com base em critérios étnico-raciais. Os argumentos que pretendiam 

desqualificar as cotas eram formados por afirmações preconceituosas e desinformadas, 

como as ideias de que a qualidade da universidade poderia diminuir porque os cotistas 

                                                           
33 Outras demandas foram: Criação de grupo de trabalho, composto por movimento social negro, 

pesquisadores(as) especializados(as) na temática de relações raciais e representantes estudantis; discutir a 

criação de vagas excedentes para transexuais e travestis; garantir a assistência estudantil para todos(as) 

os(as) que precisem; regulamentação do vínculo da UFG com as Casas do Estudante; construção de uma 

Casa do Estudante nos campi II, Catalão e Jataí; abertura das bibliotecas nos finais de semana e ampliar 

os laboratórios de informática;  funcionamento administrativo no período noturno; não aumento da taxa 

do Restaurante Universitário e fim da terceirização;  formação de grupos de trabalho de assistência 

estudantil; divulgação das ações do Conselho Universitário; coerência entre o aumento de vagas e a 

disponibilidade de docentes e de estrutura; apoio e incentivo às rádios comunitárias e projetos de 

democratização da comunicação; criação de ouvidorias específicas na UFG para averiguação de crimes de 

racismo, discriminação de gênero, sexualidade e de classe; salas equipadas para os movimentos sociais 

que atuam na universidade; recortes étnico-raciais, de gênero e de orientação afetivo-sexual nos 

programas de permanência da UFG e valorização do trabalho dos bolsistas e monitores. (UFG EXCLUI, 

9 de agosto de 2007) 
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teriam desempenho ruim e de que as políticas deveriam ser direcionadas ao ensino 

básico, além do entendimento de que as cotas raciais seriam racismo ao contrário. Como 

esses assuntos já eram discutidos nas reuniões dos grupos de estudo e nos seminários 

que estavam sendo realizados na UFG, os estudantes tinham argumentos sólidos para 

combater todas as afirmações e inclusive conseguiram convencer alguns(as) 

conselheiros sobre a necessidade das ações afirmativas. Esta situação confirma mais 

uma vez a característica do Movimento Negro de, por meio de suas ações, educar a si 

mesmo, o Estado a sociedade e o campo da educação sobre as relações étnico-raciais 

(GOMES, 2012). 

No contexto de manifestações, um terceiro projeto de ações afirmativas foi 

apresentado pelos movimentos sociais à UFG, intitulado “Proposta de Criação de Ação 

Afirmativa para estudantes oriundos de Escola Pública, Negros(as), Indígenas e Negros 

Quilombolas na Universidade Federal de Goiás”. A proposta foi elaborada por 

estudantes, professores(as) e funcionários(as) de vários departamentos. Desta vez, havia 

previsão de 20% de cotas para alunos(as) negros(as), 20% para estudantes de escolas 

públicas, e criação de duas vagas adicionais para indígenas e quilombolas, de acordo 

com a demanda. Com relação à permanência, o projeto continha várias ações de 

assistência estudantil aos(as) cotistas, como bolsas, vagas nas casas de estudantes, 

ampliação do acervo da biblioteca etc. Um ponto resgatado do projeto anterior, 

elaborado pelo CANBENAS e NEAAD, foram as medidas com vistas à discussão da 

temática étnico-racial na universidade, “[...] que intentavam alterar as bases teóricas e 

simbólicas de produção e reprodução do conhecimento na instituição” (CIRQUEIRA, 

GONÇALVES E RATTS, op. cit., p. 277). 

Finalmente, no dia 1º de agosto de 2008, o programa de cotas da UFG foi 

aprovado com o mesmo título da proposta inicial da instituição, o UFGInclui, mas com 

diversas alterações oriundas da proposta apresentada pelos movimentos estudantis. A 

principal delas foi a substituição do sistema de bônus na nota pela reserva de vagas e a 

inclusão do critério étnico-racial no processo de seleção. A proposição inicial, no 

entanto, foi alterada no que tange ao percentual reservado. Foram reservadas 10% das 

vagas para estudantes auto-declarados(as) negros(as), passíveis de sofrer discriminação 

racial34, com previsão de reavaliação em 2009, após análise da repercussão da meta 

                                                           
34 A auto-declaração era confrontada com a avaliação feita por uma banca composta por professores(as), 

técnicos(as) e estudantes, inclusive por uma integrante do CANBENAS. Com a Lei 12.711/2012 (Lei de 

Cotas), a UFG deixou de realizar a verificação da auto-declaração. No momento, a universidade adota a 
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estabelecida. Dessa forma, as vagas para negros(as) ficaram atreladas ao critério de ter 

estudado em escola pública nos dois últimos anos do ensino fundamental e três anos do 

ensino médio.  

Com relação à permanência, não foi prevista nenhuma ação direcionada aos(as) 

cotistas, prevalecendo os critérios socioeconômicos anteriores ao projeto, como a 

ampliação das possibilidades de apoio econômico para estudantes de baixa renda. O 

acompanhamento dos(as) estudantes ocorreria por meio de projetos específicos de apoio 

acadêmico com base nas necessidades detectadas no processo de aprendizagem35. Por 

sua vez, o acompanhamento do programa se daria pela realização de seminários que 

deveriam ocorrer anualmente, reuniões periódicas com os(as) cotistas e criação de uma 

página para receber opiniões, críticas e sugestões sobre o UFGInclui36. Foi instituída 

também uma comissão37 para acompanhar todos os assuntos relacionados ao programa. 

Em 2012, foi sancionada a Lei 12.711, que determina a reserva de 50% das 

vagas por curso e turno nas instituições federais de ensino superior para alunos que 

cursaram o ensino médio integralmente em escolas públicas, combinando este critério 

com o de raça de acordo com a proporção de pessoas negras em cada estado e 

considerando ainda o recorte de renda. Já no vestibular de 2013, a UFG se adequou à 

nova Lei e o programa UFGInclui passou a beneficiar apenas estudantes indígenas, 

quilombolas e surdos, criando uma vaga adicional em cada curso para indígenas e 

quilombolas, desde que haja demanda, e quinze vagas para candidatos surdos no curso 

de Letras Libras. 

Passados cinco anos após a apresentação do primeiro projeto de reserva de vagas 

para negros(as) na UFG pelo Movimento Negro Acadêmico, a aprovação do UFGInclui, 

em 2008, ocorreu durante a realização, em Goiânia, do V Congresso Nacional de 

Pesquisadores(as) Negros(as). A falta de uma política efetiva de acompanhamento 

                                                                                                                                                                          
estratégia de abordar estudantes cotistas no momento da matrícula para dar informações sobre os 

programas de auxílio e permanência. Se for verificada alguma suspeita de fraude ao sistema de cotas 

durante essas abordagens, o caso é encaminhado à Ouvidoria da UFG. Esse trabalho é realizado por um 

grupo de voluntários que conta com a participação de cotistas de diversas categorias.  
35 Em 2013, uma pesquisa restrita ao curso de Jornalismo UFG detectou que até aquele momento, não 

havia sido estabelecido nenhum mecanismo de acompanhamento dos estudantes, que tinham como uma 

de suas principais demandas, a disponibilização de tutores para as disciplinas em que tinham uma 

formação deficitária, como o Português (SANTOS, 2013). 
36 Até o momento, as reuniões periódicas ocorrem apenas com estudantes indígenas e quilombolas e a 

página de acompanhamento não foi criada.  
37 A comissão foi criada e era subordinada à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), contando com a 

participação de uma representante estudantil que é integrante do CANBENAS. No entanto, os trabalhos 

da comissão são pontuais e até o momento não existe uma política específica de acompanhamento dos(as) 

estudantes cotistas na UFG. 
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dos(as) cotistas e o não cumprimento de algumas das ações previstas no projeto, 

principalmente no que se refere à assistência estudantil, além da não receptividade da 

Universidade às demandas relacionadas à construção de uma ciência não-hegemônica, 

indicam que o Movimento ainda tem um longo caminho a percorrer, mas sem dúvida 

essa conquista configurou um momento chave do processo iniciado em 2000.  

Dados da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) indicam que um total de 

6.040 estudantes ingressaram na UFG por meio de ação afirmativa entre 2009 e 2013. O 

aumento na presença de estudantes negros(as) nos campi da UFG foi sentido por 

alguns(as) de nossos entrevistados(as), que relataram a sensação de felicidade por ter 

mais pessoas negras circulando pela universidade, principalmente sabendo que isso é 

resultado da atuação de um grupo negro como sujeito histórico pela atenção a uma 

demanda pela qual a luta ocorre desde seus antepassados. Esse aspecto aponta também 

para a construção de um lugar para os(as) estudantes negros(as) na UFG, no sentido de 

se estabelecer uma relação de identificação com o espaço. A aprovação de um sistema 

de cotas na universidade antes que o Governo Federal aprovasse uma lei que tornasse a 

reserva de vagas obrigatória indica que a presença de pessoas negras organizadas no 

espaço acadêmico implica em mudança socioespacial, o que pode ser confirmado por 

meio de alguns aspectos que observamos durante a pesquisa e no contexto atual da 

UFG.  

O aspecto mais evidente são os novos usos dados ao espaço acadêmico, 

principalmente o uso político desse espaço a partir de uma noção de que, se é nele e por 

meio dele que parte das desigualdades se produzem e se reproduzem, então ele será 

utilizado como meio para correção dessas desigualdades. Nesse sentido, as conquistas 

decorrentes da atuação do Movimento Negro Acadêmico na UFG vão muito além da 

adoção das cotas para negros(as), pois os(as) militantes conseguiram que suas pautas 

alterassem a estrutura institucional da universidade por meio da criação de instâncias 

voltadas para a atenção às diferenças na composição da comunidade universitária e na 

sociedade em geral.  

Atualmente, além da comissão de acompanhamento do UFGInclui, subordinada 

à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), existe a Coordenadoria de Ações 

Afirmativas (CAAF), criada em 2014 e coordenada pela professora Luciene de Oliveira 

Dias, uma intelectual militante negra, o que agencia ainda mais as realizações do 

Movimento Negro Acadêmico na UFG. No site institucional da universidade, consta 

que as atribuições da CAAF são: articular questões que garantam o direito à 
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diversidade, promovam a pluralidade de ideias, ampliem a inclusão e contribuam para o 

fortalecimento de uma política universitária comprometida com a superação das 

desigualdades e o respeito às diferenças; acompanhar as políticas institucionais de 

estímulo à permanência e assistência a estudantes integrantes de grupos socialmente 

discriminados; fomentar interlocução com os movimentos sociais organizados, com 

vistas à construção de políticas afirmativas na universidade; articular e acompanhar a 

execução de programas de cooperação com organismos nacionais e internacionais 

públicos e privados, voltados à garantia das ações afirmativas; realizar campanhas sobre 

o tema da diversidade como prevenção a todas e quaisquer formas de preconceito e 

discriminação. 

Além disso, existe na PROGRAD um coordenador de inclusão e permanência. 

Por meio da CAAF e da Comissão UFGInclui, a PROGRAD tem realizado campanhas 

com o fito de evidenciar e valorizar a presença de estudantes negros(as), indígenas, 

quilombolas, LGBTs e pessoas com deficiência na universidade.  A visibilidade ao tema 

tem sido dada principalmente pelo uso de mídias como as redes sociais, o site da 

instituição, outdoors no interior dos campi, o jornal institucional, cartazes e panfletos. 

Um exemplo é a campanha contra trotes racistas, sexistas e homofóbicos, realizada em 

2015 com a participação de estudantes cotistas nas fotos.  

 

Figura 1: Campanha contra trotes racistas, sexistas e homofóbicos na UFG 

 

Fonte: Página da UFG no Facebook 
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Figura 2: Estudantes indígenas e quilombolas na campanha #orgulhodeserUFG 

 

Fonte: Página da UFG no Facebook 

No Campus II da UFG, a CAAF e a PROGRAD criaram o Espaço Afirmativa, 

um local amplo com equipamentos de informática cujo objetivo é estabelecer um local 

fixo a ser ocupado por estudantes, coletivos e demais pessoas interessadas no debate 

sobre ações afirmativas. Também seria onde os(as) estudantes poderiam apresentar suas 

demandas, desde questões mais urgentes e pontuais, como a necessidade de assistência 

para conseguir continuar frequentando as aulas, até o apoio para a organização de 

eventos e atividades dos coletivos. No entanto, após poucos meses de funcionamento do 

Espaço Afirmativa, a CAAF foi transferida para uma pequena sala no prédio da 

Reitoria, no Campus II. Com uma estrutura reduzida, a Coordenadoria não tem tido 

fôlego para executar as suas atividades. Com a institucionalização da temática das ações 

afirmativas, tornou-se mais frequente a realização de eventos voltados para o tema na 

UFG.  

Durante nossa pesquisa, tivemos a oportunidade de participar de alguns desses 

eventos, tais como: a aula inaugural do 2º semestre de 2014 com Nilma Lino Gomes, 

intelectual militante negra e então reitora da Universidade da Integração Internacional 

da Lusofonia Afro-brasileira (Unilab). O tema da aula foi “Diferenças afirmadas e 

identidades respeitadas: novos desafios da universidade pública”. O evento foi seguido 

por uma roda de conversas com professores(as), alunos(as) e funcionários técnico-

administrativos(as) sobre a CAAF, que naquele momento ainda estava em fase de 

implantação; O I Fórum Ações Afirmativas da UFG,  realizado pela CAAF no dia 27 de 

agosto de 2015, do qual participamos na relatoria de um dos Grupos de Trabalho. O 

objetivo do fórum foi promover um ambiente de construção conjunta de propostas com 
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a participação das regionais da UFG, suas unidades e os coletivos na elaboração de 

políticas de ação afirmativa; o Seminário de Avaliação do UFGInclui, no dia 10 de 

dezembro de 2015; e uma palestra, dentro da programação da Calourada 2016, com José 

Jorge de Carvalho, antropólogo e professor da UnB que elaborou, junto com Rita Laura 

Segato, a proposta de cotas pra a Universidade de Brasília e tem diversas publicações 

em defesa das ações afirmativas nas universidades. A palestra também foi seguida por 

uma roda de conversas com o professor, realizada no espaço do Núcleo de Educação 

Intercultural Takynahaky da UFG. Em todos esses eventos houve participação de pró-

reitores e/ou outros(as) representantes de instâncias administrativas da universidade.  

Dessa forma, o que se percebe é que uma prática que começou como algo 

pontual no contexto dos debates sobre a implantação das ações afirmativas na UFG a 

partir de 2003 – ano em que ocorreu o I Seminário Ações Afirmativas no Coração do 

Brasil – tornou-se recorrente nessa instituição. Presumimos que isso se deve a uma 

especificidade do modo como foi conduzido o processo de adoção do programa 

UFGInclui, com intensa participação do Movimento Negro Acadêmico e demais 

movimentos estudantis, que reivindicaram a continuidade dessa participação no 

processo administrativo da universidade após a adoção das cotas, a exemplo da 

representação estudantil composta por estudantes negras na Comissão UFGInclui e na 

comissão de verificação da auto-declaração. 

O corpo docente da UFG passou a ser integrado por cada vez mais intelectuais 

militantes que possuem um posicionamento crítico em relação à produção científica 

sobre a raça e as relações étnico-raciais. Esses(as) intelectuais buscaram estabelecer, em 

seus campos de estudos, laboratórios e núcleos de pesquisas orientados por uma ética 

anti-racismo e demais desigualdades. Alguns exemplos que levantamos nesta pesquisa 

são: Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-raciais e Espacialidades (LaGENTE), 

coordenado pelo professor Alex Ratts no Instituto de Estudos Socioambientais (IESA); 

o Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão (LPEQI), do Instituto de 

Química (IQ), coordenado pela professora Anna M. Canavarro Benite e pelo professor 

Claudio R. Machado Benite; e o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em 

Comunicação e Diferença, coordenado pela professora Luciene Dias, além do NEAAD, 

ao qual já nos referimos anteriormente. 

Com relação aos coletivos de estudantes, o CANBENAS passou por um período 

de poucas atividades nos anos seguintes à aprovação do UFGInclui, principalmente 

porque muitos(as) de seus membros concluíram os estudos ou foram cursar a pós-
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graduação em outras instituições. Em 2016, o coletivo retomou os trabalhos com uma 

reunião inicial realizada no dia 13 de abril, no auditório do IESA, com o tema “Qual 

seria o papel do CANBENAS hoje, em uma UFG pós-cotas?”. Participaram da reunião, 

alguns(as) estudantes que estavam no CANBENAS na época da luta pelas ações 

afirmativas e outros(as) universitários(as) negros(as) que ingressaram na universidade 

mais recentemente, além de um estudante secundarista. O coletivo segue realizando 

reuniões aos sábados, ainda sem uma periodicidade definida. Nos encontros, são 

discutidas algumas medidas a serem adotadas, como a retomada da participação na 

Comissão UFGInclui, a realização de um encontro de coletivos de estudantes negros da 

UFG e o estabelecimento de uma forma de acompanhamento das cotas na pós-

graduação38.  

O NEAAD também passou por um período de poucas atividades após a adoção 

do programa de ações afirmativas na UFG, mas retomou os trabalhos dando origem ao 

Grupo de Estudos Nina Simone, que tem realizado reuniões para debater textos com o 

tema das relações raciais. Outros coletivos ligados à negritude que surgiram na UFG 

após o CANBENAS foram o Coletivo Ciata, ligado ao Laboratório de Pesquisa em 

Educação Química e Inclusão (LPEQI); o Coletivo de Mulheres Negras Atlânticas, 

formado por estudantes de diversos cursos de graduação e pós-graduação da UFG; o 

Coletivo Corpos Negros, formado por estudantes de diferentes cursos de graduação;  a 

União de Estudantes Indígenas e Quilombolas, que se organiza com o apoio da 

Comissão UFGInclui; e o Coletivo Rosa Parks. 

Em 2015, o Conselho Universitário da UFG (CONSUNI) aprovou a resolução 

para o estabelecimento de reserva de vagas para negros(as) e indígenas em todos os 

programas de pós-graduação stricto sensu da Universidade.  O texto do documento 

evidencia a relação entre o processo de elaboração e aprovação do UFGInclui e a 

implantação de ações afirmativas na pós-graduação ao considerar: 

[...] que a Universidade Federal de Goiás vem adotando, desde a criação do 

programa “UFGInclui” por meio da resolução CONSUNI 029/2008, uma 

série de ações para a inclusão por meio da adoção de uma política de ações 

afirmativas, que abrange tanto a reserva de vagas para estudantes oriundos de 

escolas públicas, negros, indígenas e negros quilombolas quanto medidas 

para sua permanência na Instituição, atendendo ao Art. 4º do seu Estatuto e se 

antecipando inclusive às diretrizes federais criadas posteriormente;  

(CONSUNI, 2015, p. 1) 

                                                           
38 Em 2015, a UFG tornou-se a primeira universidade brasileira a implantar cotas para negros(as) e 

indígenas em todos os programas de pós-graduação. 
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Com todas as transformações socioespaciais ocorridas na UFG a partir dos anos 

2000, não é exagero afirmar que existe nessa instituição uma espacialidade diferenciada 

no que diz respeito às ações afirmativas. A institucionalização das instâncias de 

discussão sobre a diferença e as ações afirmativas nessa universidade pública federal 

indica que o Movimento Negro tem alcançado êxito em sua função pedagógica no 

sentido de educar o Estado e a sociedade para as relações étnico-raciais e de politizar e 

ressignificar a raça (GOMES, 2012).  

No caso específico do Movimento Negro Acadêmico, propomos que suas ações 

no espaço acadêmico se constituem como estratégias territoriais (HAESBAERT, 2005) 

que conferem novos usos a esse espaço, o que redimensiona as trajetórias socioespaciais 

de estudantes negros(as). Entendemos que essas estratégias territoriais se organizam 

basicamente por duas formas de agência: a dos(as) professores(as), que conseguem 

atuar dentro das normas que regem a burocracia no espaço acadêmico, e a dos(as) 

estudantes, que praticam um híbrido entre o agir dentro das normas – a exemplo da 

representação estudantil em comissões e conselhos – e o agir subvertendo as normas, 

quando dão novos usos a espaços como as salas de aula em que se reúnem para debater 

temas, textos e autores(as) que tradicionalmente não integram as ementas das disciplinas 

universitárias. 

Uma das estudantes que entrevistamos para esta pesquisa caracterizou o 

CANBENAS como um espaço de auto-formação, referindo-se ao fato de que havia uma 

preocupação em ter um grupo formado exclusivamente por estudantes, por mais que em 

alguns momentos eles(as) recebessem algum auxílio por parte de professores(as), 

principalmente aqueles(as) que atuaram no Passagem do Meio. Entre as atividades 

realizadas pelo coletivo estavam as reuniões39 para debate sobre textos ligados à 

temática étnico-racial, a elaboração de um fanzine, ações durante a “calourada” e a 

prática de fomentar a discussão sobre relações raciais durante as aulas. Juliana relatou 

uma situação ocorrida durante uma das aulas do curso de Ciências Sociais em que uma 

professora apresentou dados incorretos sobre a quantidade de negros(as) em Goiás. A 

estudante e outro membro do CANBENAS que estavam na aula conheciam os dados 

                                                           
39 As primeiras reuniões do Coletivo eram realizadas em locais aleatórios da universidade, como salas de 

aula que estivessem disponíveis, o que causavam algumas situações incômodas, tais como a necessidade 

de interromper uma reunião para desocupar a sala. Por volta de 2007, os encontros começaram a ser 

realizados em local fixo, no Museu Antropológico da UFG, localizado no Campus I, no Setor 

Universitário. Essa mudança ocorreu porque os membros do coletivo descobriram que eram possível 

reservar uma sala do Museu sempre que precisassem, de modo que um estudante ficou responsável por 

fazer as reservas.  
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corretos e questionaram a professora, que não aceitou os números apresentados por eles. 

A dupla foi ao IBGE para buscar os dados e apresentar à professora na aula seguinte. 

Apenas com as informações do IBGE em mãos ela aceitou a informação da dupla.  

O caso relatado nos faz questionar qual seria a reação da professora se a 

retificação tivesse partido de outra professora, e não de estudantes. Essa questão nos 

leva a pensar que existem diferentes formas de agência dentro do Movimento Negro de 

Base Acadêmica, de acordo com a posição ocupada pelo(a) intelectual militante dentro 

da estrutura do espaço acadêmico, o que está atrelado à hierarquia professor-aluno, 

bastante presente no nosso sistema de ensino. Professores(as) e pesquisadores(as) 

alcançam legitimação para agir no interior do sistema universitário, ou seja, dentro das 

normas e com autoridade para decidir sobre abordar ou não os temas da diferença em 

sala de aula, pesquisar ou não esses temas e selecionar bolsistas para atuar em seus 

projetos, além de se apropriar de forma jurídico-administrativa do espaço acadêmico, 

onde instalam seus laboratórios e núcleos de pesquisa40. Daí a importância dada pelo 

Movimento Negro Acadêmico à inserção de cada vez mais pessoas negras no corpo 

docente universitário. Por sua vez, os(as) estudantes agem, muitas vezes, subvertendo as 

normas ao dar novos usos para os espaços onde realizam suas reuniões e manifestações 

(pátios, salas de aula desocupadas etc).  

Como no caso relatado por Juliana, questionar um(a) professor(a) em sala de 

aula quase nunca surte efeito, o que faz com que os(as) estudantes adotem outras formas 

de atuação, como as manifestações. Um exemplo que ocorreu durante nossa pesquisa, 

em 2016, foi a reação de estudantes a manifestações racistas de um docente durante as 

aulas no curso de Psicologia, na Faculdade de Educação da UFG. Após o professor ter 

feito diversos comentários que inferiorizaram estudantes cotistas, um grupo decidiu 

organizar uma manifestação. Em coro, os(as) alunos(as) – entre eles, membros do 

CANBENAS – percorreram os corredores da faculdade chamando o professor de 

racista. O protesto foi filmado e, após grande repercussão nas redes sociais, foi 

noticiado em alguns jornais locais. O professor responsável pelos comentários racistas 

foi afastado.  

Em outra situação no mesmo ano, um boato sobre um estupro dentro do campus 

II da UFG resultou em uma ocupação feminista da Reitoria por mulheres de diversos 

pertencimentos raciais, classes sociais e identidades afetivo-sexuais e de gênero. O 

                                                           
40 Importante destacar que essa apropriação, ainda que atendendo às normas burocráticas das 

universidades, não se dá sem tensões, a exemplo das reações racistas ao projeto Passagem do Meio.   
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movimento, que começou pedindo medidas contra a violência e o sexismo nos campi da 

universidade, desvelou que o racismo, o sexismo e a homofobia estão presentes e não 

deixam de se manifestar, com ocorrências inclusive entre as mulheres que ocuparam a 

reitoria. Após uma série de negociações que envolveu a participação crucial da 

Coordenadoria de Ações Afirmativas da UFG (CAAF), as estudantes optaram pela 

desocupação sob a condição de que o reitor assinasse uma carta-compromisso. No 

documento com as pautas de reivindicação da ocupação feminista da Reitoria constam 

as seguintes informações: 

A ocupação feminista da Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

iniciada no dia 15 de junho de 2016, é um movimento que reivindica políticas 

e ações afirmativas de gênero e raça na UFG. No sentido de exigir a 

construção de uma universidade mais democrática, plural e horizontal e 

inclusiva. Lutamos contra a discriminação de gênero, sexual, étnico-racial e 

social. Repudiamos todas as formas de opressão. Exigimos que a UFG adote 

políticas para uma educação libertária, que promova o respeito aos direitos e 

a individualidade e diversidade de muheres, pessoas negras, e integrantes da 

comunidade LGBT; para o combate ao assédio moral e sexual e promoção da 

segurança e da cidadania.  

Como resultado das reivindicações apresentadas na carta, a UFG divulgou, em 

julho de 2016, uma lista de disciplinas sobre sexualidade, gênero e relações étnico-

raciais que serão oferecidas no segundo semestre, com um total de mais de 900 vagas. 

Muitas dessas disciplinas serão oferecidas por professores que militam em suas áreas de 

pesquisa, o que redimensiona a importância de intelectuais militantes no espaço 

acadêmico, no momento em que existe uma demanda para que o debate sobre as 

diferenças ocorra de forma aberta e institucionalizada41.  

A realização de eventos com o objetivo de promover o debate sobre ações 

afirmativas e relações raciais na UFG também pode ser considerada uma estratégia 

territorial adotada pelo Movimento Negro de Base Acadêmica. Em 2008, o V 

Congresso de Pesquisadores(as) Negros(as) (COPENE) foi organizado em Goiânia por 

integrantes do Laboratório de Estudos de Gênero, Étnico-Raciais e Espacialidades 

(LaGENTE), do CANBENAS e do NEAADI. Realizado entre os dias 29 de julho e 01 

de agosto de 2008, o V COPENE teve como tema “Pensamento negro e anti-racismo. 

                                                           
41 Apesar de essa oferta de disciplinas que abordam o tema da diferença representar um avanço, 

principalmente por ser apresentada como resposta a uma demanda de estudantes, professores(as) e 

técnico-administrativos(as), não podemos deixar de observar que essa resposta da instituição ocorreu 

muito mais como uma forma de lidar com a pressão da situação de ocupação da reitoria do que de fato 

como uma adoção de uma perspectiva libertadora de educação. Isso é evidenciado pelo fato de que muitas 

das disciplinas que constam na lista já eram ofertadas há alguns anos na instituição. A dimensão que o 

debate ganhou na UFG, no entanto, foi positiva para garantir a inserção de cada vez mais temas ligados à 

diferença nas pautas institucionais.  
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Diferenciações e percursos”. A programação foi composta por mini-cursos, grupos de 

trabalho, apresentações de pôsteres, oficinas, mesas redondas, apresentações artísticas e 

festas temáticas.  

Esse foi o maior evento sobre relações raciais na UFG, ocupando vários locais 

do campus I dessa universidade e da Pontifícia Universidade Católica (PUC), ambos no 

Setor Universitário. O bairro surgiu na década de 1960 em decorrência da implantação 

da UFG e da PUC, as duas maiores instituições de ensino superior de Goiás, localizadas 

ao redor da Praça Universitária. Egêa e Chaveiro (2010) observam que na década 

seguinte à sua criação, tal praça era utilizada como ponto de encontro de grupos 

culturais que faziam parte da elite burguesa da cidade. Posteriormente, a praça se 

consolidou como um ambiente onde circulam principalmente estudantes e professores 

(as) universitários(as), pois está localizada no “centro pensante” da cidade. Soma-se a 

isso o fato de que, no campus do Setor Universitário, estão localizados os cursos mais 

concorridos, tidos como de maior prestígio e, portanto, mais elitizados da UFG, como as 

engenharias, medicina, odontologia e direito. Ou seja, os cursos em que a presença 

negra é ainda menor. Por sua vez, a PUC é a universidade particular mais prestigiada e 

mais cara do estado.  

Todos esses aspectos indicam o caráter de subversão que o V COPENE conferiu 

ao uso desse espaço ao imprimir nele uma nova identidade, ainda que de forma 

temporária. Para realizar o evento, o Movimento Negro Acadêmico apropriou-se do 

espaço tanto de forma material e simbólica – ao transformá-lo em um ambiente voltado 

à discussão propositiva e, portanto, pedagógica sobre a raça e as relações raciais e à 

afirmação da diferença –, quanto de forma jurídico-adiministrativa, tendo em vista que 

essa apropriação ocorreu de forma burocrática, sendo o espaço legalmente cedido, 

mesmo que temporariamente, para a realização das atividades. A preocupação em 

marcar a presença negra no espaço acadêmico como forma de construção territorial foi 

evidenciada na identidade visual do evento, conforme descreve Ratts (2008):  

A identidade visual do evento recupera a imagem de intelectuais negros/as 

acadêmicos ou não, que, como dissemos, nem sempre são visíveis num 

cenário em que impera uma determinada corporeidade associada à noção de 

intelectualidade. Tais imagens indicam linhagens diferenciadas do 

pensamento negro representadas por indivíduos que lograram (re)existir 

individual ou coletivamente, formando territórios negros em espaços brancos 

hegemônicos, especialmente no mundo acadêmico brasileiro que aos poucos 

altera sua composição étnico-racial com políticas de Ações Afirmativas. 

(RATTS, 2008, p. 8) 
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Essa inscrição da identidade no espaço, que nesse caso ocorreu de forma 

temporária, pode ser compreendida pela noção de evento-território, construída por 

Osmundo Pinho (1996). Para o autor, as identidades se territorializam em “espaços que 

são socialmente produzidos como lugares de identidade” (Idem. p. 39). Os eventos-

territórios se constituem, assim, como estratégias territoriais fortemente centradas na 

identidade. A forte identificação com o local, nesse sentido, é perceptível na fala de um 

entrevistado que participou do evento: 

A gente tava transitando entre espaços da PUC, da UFG, mas a gente tava 

dominando geral aqui nessa Praça Universitária, e isso aqui tudo [risos]. E 

muita gente preta, né... e usando seus cabelos como cada um queria, cada um 

se sentia bem. E foi um negócio que mexeu assim. (Lucas, entrevista 

concedida no dia 07/03/2016) 

Além dos grupos de trabalho e conferências, a programação do V COPENE foi 

composta por mini-cursos, sobre o pensamento de teóricos(as) negros, relações raciais e 

ações afirmativas. A preocupação com a formação para as relações étnico-raciais 

evidencia mais uma vez a postura do Movimento Negro Acadêmico de produzir 

conhecimento e reeducar a si mesmo e à sociedade, caminhando rumo à emancipação 

(Gomes, 2012). Em nossa pesquisa, identificamos que essa função pedagógica, para 

os(as) estudantes negros(as) do CANBENAS, foi além do conhecimento sobre as 

questões ligadas à raça, pois a possibilidade de participar da organização de um evento 

de grandes dimensões proporcionou a experiência de conhecer os trâmites burocráticos 

para captação de verba, reserva de espaço e equipamentos etc. A partir desse momento, 

os(as) estudantes adquiriram condições para agir dentro das normas administrativas do 

espaço acadêmico, como descreveu um dos entrevistados: 

Cotas aprovadas, né. Ia entrar um percentual X... então a gente se viu 

inclusive, falando agora especificamente do CANBENAS, com a necessidade 

de se colocar, de tá disponível para esses ingressantes cotistas quando 

chegassem à universidade. Aí, já entendendo a estrutura que o próprio evento 

nos ajudou... tipo assim: de fazer memorando, ofício, essas coisas, a gente 

começou a usar isso. [...] a gente compreendeu que a gente poderia oficializar 

coisas. Por exemplo: antes tinha uma sala na História, a gente ia lá. Aí o 

professor chegava e a gente saia. Ou não tem sala nenhuma... a gente vai 

reunir aqui no pátio da Letras. Depois disso [o COPENE], [...] pra conseguir 

uma sala de reunião, bastava fazer um memorando, eu mesmo escrevia 

assim: responsável do CANBENAS, e assinava e entregava e estaria ali. Se 

precisasse de algum recurso a gente solicitaria. Então a gente começou a usar 

mesmo esse espaço da universidade de forma oficializada, entendendo a 

estrutura... e saber que a gente tinha direito a isso. Tanto que após a 

aprovação [das cotas] a gente fazia contatos efetivos com o Pró-reitor. Não 

achava mais que ele era um semideus. Infinitas vezes a gente precisava de 

alguma coisa, encaminhava, ligava... entendeu a lógica do sistema, de que 
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por aí, muita coisa funcionaria. Porque antes, a gente não tinha como 

conseguir recursos. (Lucas, entrevista concedida no dia 07/03/2016) 

Nesse sentido, o evento enquanto estratégia territorial foi também uma estratégia 

de auto-formação do Movimento Negro Acadêmico na UFG, que deu aos(as) estudantes 

a possibilidade de agir politicamente dentro das normas que regem o espaço acadêmico, 

subvertendo as formas de uso desse espaço e redimensionando suas próprias trajetórias 

ao tornarem-se agentes na estrutura administrativa da universidade. Aqui, relembramos 

a fala de Eduardo Oliveira e Oliveira na Quinzena do Negro na USP, em 1977, quando 

o intelectual afirmou que “Nós temos direito a essa instituição. Sobretudo essa aqui que 

é pública”. Assim, a apropriação dos espaços por intelectuais militantes negros(as), seja 

de forma material e simbólica ou jurídica, configura-se como uma forma de 

concretização do direito ao espaço.  

Sobre o agir pedagógico do Movimento Negro de Base Acadêmica, há uma 

especificidade em suas práticas pedagógicas que apontam para um modelo de superação 

do modelo de ensino tradicional e apresenta uma possibilidade de educação para a 

justiça social a partir do reconhecimento das diferenças. Os grupos de estudos que se 

organizam a partir dos temas de interesse dos(as) estudantes negros(as) evidenciam uma 

forma de educar a partir da realidade dos educandos e uma ressignificação da hierarquia 

entre professores(as) e alunos(as). As reuniões e aulas normalmente ocorrem em salas 

em que as cadeiras ficam dispostas em círculos onde todos podem se olhar e ocupar o 

mesmo “lugar”, sem definição de autoridades sobre a fala. Durante o campo, 

observamos esta prática também quando ocorria algum evento acadêmico na UFG, 

organizado por uma das instâncias de discussão das ações afirmativas, como a CAAF e 

a PROGRAD. Em algumas ocasiões, as palestras ou mesas, que compõe a estrutura 

mais “formal” de eventos acadêmicos, foram seguidas por um momento mais íntimo 

com os palestrantes, chamado de roda de conversa, em que participaram estudantes e 

professore(as) que são mais diretamente ligados(as) aos temas da diferença e das ações 

afirmativas.   

Participamos de duas rodas de conversa, uma com a pedagoga e Reitora da 

UNILAB, Nilma Lino Gomes, e outra com o antropólogo José Jorge de Carvalho. Ela 

uma intelectual negra ativista e ele um intelectual branco proponente e apoiador das 

Ações Afirmativas. O I Fórum de Ações Afirmativas da UFG, realizado em 2015, 

também foi organizado em formato de grupos tendo um professor como mediador. 

Alguns aspectos que pudemos observar nas rodas de conversa é que alguns(as) 
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participantes são assíduos nesse tipo de evento, principalmente aqueles(as) que integram 

coletivos de estudantes. Nos três eventos, o momento da roda foi marcado por falas de 

estudantes que não se intimidavam em manifestar seus dramas, frustrações e 

descontentamento com relação ao ambiente acadêmico e às dificuldades de 

permanência. O choro ocorreu em todas as rodas em que participamos, tanto por parte 

de estudantes quanto de professores(as) e gestores(as). Em todas as situações que 

presenciamos havia pelo menos um representante da PROGRAD e uma da CAAF, o 

que criava um contato direto entre os(as) estudantes(as) e a administração da UFG, um 

contato sem formalidades e burocracias e onde as emoções eram permitidas, percebidas 

e valorizadas. Esse aspecto reforça a noção de que a UFG apresenta uma espacialidade 

diferenciada no que diz respeito às ações afirmativas.  

O ambiente proporcionado pelas rodas de conversa adotadas como modelo de 

diálogo nos eventos relacionados às ações afirmativas na UFG remete à noção de 

comunidade pedagógica, da qual fala a escritora bell hooks (2013). Para hooks, uma 

proposta de pedagogia progressista, que lide com as diferenças, deve ser pensada a 

partir da ruptura com o modelo tradicional de ensino, principalmente no que tange à 

hierarquia entre professor e aluno e aos limites impostos na sala de aula. Um dos 

aspectos mais presentes nos escritos de bell hooks sobre a pedagogia é a ênfase na voz. 

“Achar a própria voz não é somente o ato de contar as próprias experiências. É usar 

estrategicamente esse ato de contar – achar a própria voz para também poder falar 

livremente sobre outros assuntos.” (hooks, 2013, p. 199).  

A escritora discorre ainda sobre a importância do reconhecimento de todas as 

pessoas que estão participando do processo de aprendizagem e de o(a) professor(a) 

saber lidar com seus sentimentos em relação aos(as) estudantes e com os sentimentos 

dos(as) estudantes(as) em relação a ele(a). Para hooks, a sala de aula não pode ser um 

lugar onde manifestações de afeto e carinho, inclusive por meio do contato físico, sejam 

proibidos. “Para devolver a paixão à sala de aula ou introduzi-la nas salas onde ela 

nunca esteve, os professores têm de encontrar o novo lugar do Eros dentro de nós e, 

juntos, permitir que a mente e o corpo sintam e conheçam o desejo.” (hooks, 2012, p. 

264). A percepção sobre um ambiente de comunidade pedagógica presente no 

Movimento Negro de Base Acadêmica aparece na fala de um de nossos entrevistados:  

Não tem como, você ta mexendo com seres humanos. Nós somos pessoas. 

Não tem essa! Eu acho que é isso que a pessoa branca poderia ter aqui e que 

os negros, a partir das cotas ou a partir da auto-gestão, tiveram. É essa 

possibilidade de a gente criar laços afetuosos e de amizade que dá 
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possibilidades [...]. Aqui, a gente sentava e a gente tentava se ajudar e fazia 

coisas juntos. Você saber como um congresso funciona a partir de dentro, por 

exemplo. Isso faz com que você tenha mais confiança pra fazer as coisas. É 

isso que, pra mim, o CANBENAS ajudou. E eu sou muito grato. (Fernando, 

entrevista concedida no dia 24/02/2016). 

 Nesse sentido, podemos afirmar que o Movimento Negro na academia não só 

promove uma educação de si mesmo e da sociedade em geral para as relações raciais 

como também instaura outras formas de agir pedagógico que orientam uma educação 

para a justiça social a partir do reconhecimento das diferenças.  

 Por fim, algo a ser destacado sobre o Movimento Negro de Base Acadêmica é 

que não podemos afirmar que este apresenta algumas das características tradicionais dos 

movimentos sociais, como uma agenda coletiva e uma estrutura hierárquica. Apesar de 

ter formado algumas instituições, como a Associação Brasileira de Pesquisadores 

Negros (ABPN), o Movimento Negro Acadêmico é fundamentalmente rizomático, no 

sentido de que não possui uma estrutura única e é composto de diversos grupos que nem 

sempre estão articulados entre sim. Da mesma forma, as ações desse movimento 

ocorrem de forma simultânea e podem ou não estar conectadas. Assim, a extensão deste 

trabalho e do tema proposto não nos permitem lançar um olhar mais conceitual ao 

Movimento Negro Acadêmico a ponto de defini-lo, mas podemos concluir que esse 

movimento deve ser compreendido a partir da sua pluralidade.  
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3. TRAJETÓRIAS SOCIOESPACIAIS DE ESTUDANTES NEGROS(AS) NA 

UFG 

 A discussão proposta sobre trajetórias socioespaciais de cotistas negros e negras 

demanda uma compreensão da temática étnico-racial no Brasil a partir da observação de 

que esta é uma construção social e possui uma dimensão espacial e histórica. Ratts 

(2004) afirma que etnias e raças são “categorias estruturantes das relações sociais que 

ganham alta relevância explicativa em consonância com outros aspectos da análise, a 

exemplo de espaço, classe e gênero” (RATTS, 2004, p. 10). Assim, para o autor, a 

análise geográfica não pode se limitar a levantar a distribuição espacial desses 

segmentos. “O espaço é elemento constitutivo e produto de encontros/confrontos 

étnicos e raciais e a unidade de análise pode variar do território nacional à habitação 

familiar” (RATTS, 2004, p. 11). Para Renato Emerson dos Santos (2013), a dimensão 

racial regula relações sociais e constitui a própria construção da sociedade e do espaço. 

Nesse sentido, concordamos com Cirqueira quando ele afirma que 

Entendemos, assim, que as trajetórias possuem uma dimensão espaço-

temporal, pois pressupõem que os indivíduos perpassam por um repertório de 

lugares no decorrer de suas vidas, os quais, como dito anteriormente, são 

experienciados, significados, interpretados e construídos. (CIRQUEIRA, 

2008, p. 21) 

 O autor prossegue: 

Em linhas gerais, trajetória socioespacial envolve a história de vida dos 

indivíduos, suas experiências dentro de uma temporalidade e uma 

espacialidade que não possuem uma constituição linear ou contínua. A 

importância da espacialidade se dá na medida em que as experiências não se 

dão no nada e, muitas vezes, os lugares, como “nós”, demarcam momentos e 

limites dessas trajetórias, firmando-se como referência simbólica e 

experimental para o indivíduo. (CIRQUEIRA, 2008, p. 21 -22) 

 Bourdieu (1996) chama a atenção para o fato de que trajetória não deve ser 

confundida com biografia, com um relato de uma sucessão de acontecimentos históricos 

organizados em uma sequência linear. Para o autor, é preciso compreender a trajetória 

como uma série de posições que um mesmo sujeito ocupa sucessivamente em um 

espaço em constante devir, observando o sujeito como sempre em transformação. Para 

ele, tentar compreender uma vida como uma série de acontecimentos sucessivos 

associados apenas ao sujeito “[...] é quase tão absurdo quanto tentar explicar a razão de 

um trajeto no metrô sem levar em conta a estrutura da rede. Isto é, a matriz das relações 

objetivas entre as diferentes estações” (BOURDIEU, 1996, p. 189-190). Analisando o 

pensamento de Bourdieu para pensar sobre trajetórias socioespaciais de militantes do 
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movimento negro em Goiânia, Machado (2011) afirma que os acontecimentos 

biográficos não podem ser compreendidos como originais, singulares e pessoais, pois 

são experiências frequentemente compartilhadas com outras pessoas.  

 Portanto, trata-se de compreender trajetória como algo além de um deslocamento 

no espaço, moldada pelos aspectos históricos e socioespaciais. Nesse sentido, a 

trajetória do(a) estudante negro(a) no espaço acadêmico pode ser determinante para que 

ele(a) experimente uma das principais transformações que as ações afirmativas tendem 

a proporcionar, a politização da identidade étnico-racial e a inserção social. No entanto, 

é preciso compreender que esse estudante está inserido em uma série de outros espaços 

que podem ou não ter relação entre si e que fazem parte da definição da trajetória dele 

no espaço acadêmico: o espaço da habitação, do bairro, da cidade, do trabalho etc. Ao 

mesmo tempo em que essas diferentes espacializações fazem com que a trajetória de 

cada indivíduo seja única, existem pontos que as unem, como a experiência de ser 

negro(a) nos espaços de ensino formal e a consequência disso em suas trajetórias, 

conforme a definição de Santos e Ratts (2015, p. 647): 

Por trajetória espacial (ou socioespacial) entendemos os deslocamentos de 

um indivíduo ou coletividade entre locais distintos entre espaços – de 

residência, de estudo, de trabalho ou lazer, entre bairros, cidades, regiões, 

países – que fazem a diferença na sua situação social, pois não se resumem a 

um deslocamento geométrico.  

 Alguns estudos que já abordaram o tema das trajetórias socioespaciais são os de 

Machado (2011), Cirqueira (2010), Lopes (2008), Souza (2007) e Ratts (2007). A partir 

dessas pesquisas, percebe-se que as trajetórias podem se constituir como uma 

importante categoria de análise para os temas da diferença, principalmente no que diz 

respeito às suas manifestações espaciais. A seguir, procederemos à análise das 

espacialidades dos sujeitos da pesquisa com o objetivo de apreender a dimensão 

socioespacial das experiências vividas por estudantes negros(as) na Universidade 

Federal de Goiás.  

3.1 Os primeiros passos: os sujeitos da pesquisa 

 Para esta pesquisa, foram entrevistadas 9 pessoas, sendo 4 homens e 5 mulheres 

com idades entre 26 e 34 anos. Todos(as) se auto-declaram negros(as) e fizeram 

graduação na Universidade Federal de Goiás. As áreas de formação dos(as) 

entrevistados(as) são: Geografia (3), História (5), e Ciências Sociais (1). Todos(as) 

frequentaram o ensino médio em escolas públicas. Com relação ao grau de formação, 
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duas pessoas têm mestrado e doutorado completos, duas estão cursando doutorado, 

quatro estão cursando mestrado e um já concluiu o mestrado e se prepara para ingressar 

no doutorado. Optamos por um recorte que incluísse apenas estudantes que ingressaram 

na pós-graduação porque é nosso interesse compreender suas trajetórias como 

pesquisadores(as). Nenhum(a) dos(as) entrevistados(as) foi criado por pessoas com 

curso superior, o que indica um distanciamento com relação ao espaço acadêmico.  Este 

foi um aspecto bastante presente nas falas dos(as) estudantes.  

O processo seletivo, que conforme evidenciamos em um tópico anterior, se 

configura como um obstáculo à entrada dos grupos historicamente excluídos no espaço 

acadêmico, é algo absolutamente desconhecido para quem nunca teve contato com o 

ambiente universitário. Praticamente todos(as) os(as) sujeitos relataram que só passaram 

a ver a aprovação no vestibular como algo possível após o incentivo vindo de alguém 

que já frequentou a universidade, principalmente de professores(as) do ensino médio. 

Vinda da Paraíba com a mãe e os oito irmãos, Silvia frequentava uma escola no Jardim 

Guanabara no período noturno e trabalhava durante o dia em uma empresa onde exercia 

múltiplas funções, como operadora de caixa e assistente administrativa.  

A estudante de mestrado conta que, como saía do trabalho no setor Leste Vila 

Nova e ia direto para a escola de ônibus, chegava muito cedo para as aulas e precisava 

ficar cerca de 30 minutos na porta da escola enquanto aguardava o horário para entrar. 

Nesse período, aproveitava para ler algo como uma revista ou jornal, até que a moça 

responsável pela biblioteca passou pelas salas de aula avisando que os livros estavam 

disponíveis para locação mediante pagamento de um valor médio de 50 centavos. A 

partir disso, Silvia passou a ler com mais frequência.  

No ensino médio eu comecei a ler de fato, e aí me tornei uma boa aluna. [...] 

e aí tinha uma professora de português que incentivava. Ela chegou pra mim 

uma vez e falou: “[...], vai ter vestibular na [universidade] Católica, UEG e 

UFG, por que você não tenta? Você lê tanto, você é tão boa aluna.” Aí eu 

falei: “É professora, tá bom.” [...] Universidade pra gente que morava lá na 

periferia era uma coisa tão distante que era inimaginável, sabe? Era uma 

coisa assim que, pra nós, tava em outro mundo. Então, quando ela começou a 

falar aquilo eu pensei: ah, por que não. E foi quando eu passei a pensar nisso. 

Mas aí, logo depois eu deixei aquilo pra lá. Aí eu terminei o ensino médio e 

não me inscrevi. Eu li os livros de todos os vestibulares e não fiz nenhuma 

inscrição. Aí, quando ela chegou e perguntou o porquê de eu não ter feito eu 

respondi que achava que não iria passar.  (Silvia, entrevista concedida no dia 

26/02/2016) 

 

 Silvia relatou que ao terminar o ensino médio, passou por uma crise, “Eu pensei, 

mas e agora? Porque a minha luta, até então, era pra terminar o ensino médio, né?! E 

agora aquilo já tava terminado.” (Idem.). Ao se lembrar do conselho da professora, ela 
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decidiu estudar para o vestibular e optou por pagar um curso para a prova. Após seis 

meses de estudo, Silvia participou do processo seletivo e foi aprovada para o 

bacharelado em História. Um ponto interessante a se observar é que o bacharelado não 

costuma ser a primeira opção para estudantes de origem popular, pois a licenciatura 

oferece mais possibilidades de emprego. No entanto, a licenciatura em História no 

campus de Goiânia da UFG só estava disponível no período diurno, o que obrigava 

os(as) estudantes(as) trabalhadores(as) a optarem pelo bacharelado. Foi o caso de Silvia, 

Fernando e Lucas. Ao final do curso, os três optaram pela complementação para serem 

licenciados(a) e tornarem-se professores(a). 

 Vencida a primeira barreira, que é ver a aprovação no vestibular de uma 

universidade pública como algo possível, os(as) estudantes precisam encarar o próximo 

obstáculo:  lidar com as regras e a burocracia do vestibular. Lucas migrou do interior do 

estado para Anápolis para tentar ser jogador de futebol e, depois, decidiu tentar entrar na 

faculdade após ser incentivado pelo diretor da escola, que era negro. Ele escolheu o 

bacharelado em História pelo fato de o curso ser noturno. Por sua vez, Fernando optou 

pelo mesmo curso, mas por afinidade com a área, sem saber de fato do que se tratava o 

bacharelado. “Eu nem sabia o que era bacharelado. Eu me lembro que li “bac” e pensei: 

história básica! Então eu tinha informações, mas não era tanto assim” (Fernando, 

entrevista concedida em 24/02/2016). O desconhecimento com relação ao modo de 

realização da prova também foi relatado, a exemplo da experiência vivida por Luiz.  

Antigamente, a primeira fase era de V ou F. Quando você errava uma 

questão, anulava uma certa. Aí eu passei a primeira fase e fui pra segunda, 

que era a prova escrita. E aí eu achava que era do mesmo jeito e muita coisa 

eu deixei em branco. Aí eu estava no ponto de ônibus e dois meninos 

estavam conversando e um contando que escreveu bastante porque o 

professor falou que tinha que escrever... aí o outro perguntou: “cara, mas isso 

não anula?”. E ele falou que não. Aí eu pensei: “nossa, deixei um monte de 

questão em branco”. É pra você ver como eu não tinha entendimento nenhum 

do que era esse processo de entrar na universidade. (Luiz, entrevista 

concedida no dia 12/02/2016) 

Outro aspecto a ser observado nas experiências “pré-universitárias” dos(as) 

estudantes negros são os critérios considerados no momento da escolha do curso. O que 

pudemos perceber a partir dos relatos é que, no caso dos(as) estudantes de origem 

popular, essa escolha é sempre pragmática e leva em conta aspectos como as chances de 

ser aprovado(a), considerando-se o preparo adquirido nas escolas públicas, e a 

possibilidade de conciliar os estudos com o trabalho. Nessa lógica, os cursos 

socialmente considerados como de maior prestígio, a exemplo das engenharias, direito e 
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medicina, entre outros, que além de muito concorridos, são oferecidos em período 

integral, são excluídos do universo de possibilidades. Após esse “filtro”, os cursos 

vistos como possíveis são aqueles com os quais já existiu algum contato na fase escolar, 

como Letras, Geografia e História. Como resultado, muitos(as) desses(as) estudantes 

nem chegam a tentar entrar nos cursos mais concorridos. Dados do processo seletivo de 

2007 da UFG revelam que 90% dos aprovados no vestibular para Medicina naquele ano 

cursaram o ensino médio integralmente em escolas particulares. No curso de Direito 

matutino, esse índice é de 95%. No mesmo ano, 57% dos aprovados em todos os cursos 

também estudaram apenas em escolas particulares durante todo o ensino médio42. A 

experiência dos entrevistados e os números citados indicam que é, de fato, necessário 

promover mecanismos que garantam melhores condições de competição para os(as) 

estudantes menos preparados(as), a exemplo das cotas.  

Passado o processo seletivo, a permanência na universidade aparece como um 

novo desafio a ser enfrentado. Sobre esse aspecto, algo que chamou nossa atenção nas 

entrevistas foi a diferença nas trajetórias de estudantes que tiveram acesso a 

informações sobre a assistência estudantil oferecida pela universidade e aqueles(as) que 

precisaram trabalhar para se sustentar e ajudar nas contas de casa. Oriundo de uma 

família de migrantes, Tiago teve que deixar de acompanhar os familiares, que se 

mudavam com frequência, e se fixar em Goiânia para conseguir cursar a faculdade de 

Ciências Sociais. Ele decidiu entrar no curso após ser incentivado por uma moça com 

quem mantinha um relacionamento na época.  

A companheira orientou Tiago sobre as possibilidades de assistência oferecidas 

pela UFG. Ele se manteve durante o primeiro ano com o dinheiro de um acerto 

trabalhista que recebeu após deixar o emprego, quando passou no vestibular, e passou a 

morar na Casa do Estudante Universitário (CEU) ainda no primeiro ano. No mesmo 

período, o rapaz foi contemplado com a isenção das taxas no Restaurante Universitário. 

No segundo ano, ele foi aprovado no processo seletivo como bolsista do Projeto 

Passagem do Meio. Com a bolsa, Tiago pode se dedicar exclusivamente aos estudos e 

conseguiu preparar um projeto que foi selecionado para a bolsa Pibic.  

Para quem ingressa na universidade sem conhecimento sobre as ações de 

permanência, no entanto, o percurso é mais difícil. Lucas, por exemplo, conseguiu 

auxílio da Prefeitura de sua cidade, no interior de Goiás, para morar em uma espécie de 

                                                           
42 Dados da Resolução CONSUNI Nº 29/2008, que cria o Programa UFGInclui na Universidade Federal 

de Goiás.  
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pensionato em Goiânia, no Setor Marista, após ser aprovado para o curso de História. 

No entanto a moradia era longe do campus e o jovem precisava se preocupar com o 

custeio de passagens e alimentação, além dos outros custos referentes aos estudos. O 

estudante relata que recebeu um folheto no momento da matrícula e verificou que havia 

um órgão responsável pela assistência na UFG, a Pró-Reitoria de Assuntos da 

Comunidade Universitária (PROCOM).   

Eu vi lá umas coisas de bolsa. Quando eu entrei na universidade, eu não tinha 

consciência nenhuma dessas políticas de permanência. Nenhuma mesmo. 

Não sabia que existia Casa do Estudante, não sabia que existia RU. Pra você 

ter ideia, quando eu peguei esse informativo da UFG e li lá: Pró-Reitoria de 

Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM), eu fui procurar o 

Procon, o órgão de defesa do consumidor, em Goiânia. [...] Um cara foi 

muito receptivo e falou que eu estava no lugar errado [...]. Aí ele me disse 

que achava que seria no campus I, na Praça Universitária. Eu fui, me 

informei, cheguei a ir na PROCOM. Aí é uma burocracia só. Você tem que 

levar muitos documentos. Por um instante eu quase não tentei, por isso tudo. 

Um menino do interior, ainda com essa cabeça, né. Eu pensava assim: se eu 

não encontrar todos os documentos, é como se eu estivesse negando 

informação e, vai que isso dê problema pra mim. Mas eu fui meio que casca 

dura e entreguei lá os documentos que eu encontrei e funcionou. (Lucas, 

entrevista’ concedida no dia 22/02/2016).  

 

Lucas foi contemplado com a bolsa alimentação e, posteriormente, conseguiu a 

moradia na Casa do Estudante Universitário (CEU). A habitação na CEU resolveu um 

problema que Lucas e vários(as) outros(as) alunos(as) de origem popular enfrentam 

para permanecer na UFG: o deslocamento. Como apontamos no capítulo anterior, a 

lógica a que foi submetida a capital do estado no processo de modernização demandou 

uma organização espacial que se refletiu na localização do Campus II da UFG, onde 

estão localizados todos os cursos frequentados por nossos(as) entrevistados(as). Ir para 

a universidade e voltar de ônibus, à noite, foi algo que por vezes ameaçou impedir a 

permanência de alguns(as) dos(as) sujeitos desta pesquisa na UFG, a exemplo de Lucas, 

que enfrentou o problema enquanto ainda morava no Setor Marista.  

Estudando à noite, se eu perdesse o ônibus das dez horas, eu não sabia se 

conseguiria pegar mais algum 30243. Eu lembro que tinha uma professora que 

pegava o mesmo ônibus que eu, que a gente sempre saía mais cedo na aula 

dela porque ela conhecia a realidade do ônibus. Outros não, aí tinha que ficar 

ali até dez horas da noite, correndo o risco de perder o ônibus. E quando eu 

chegava muito tarde lá [na moradia estudantil] se eu não tivesse algum 

biscoito, alguma bolachinha em casa, o único que restava era um MC 

Donald’s da vida, onde o preço era lá no alto. (Idem.) 

                                                           
43 302 é a linha de ônibus “Campus-Marista”.  
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 Para quem trabalha, a distância em relação ao campus torna-se uma dificuldade 

ainda maior, pois além da preocupação em não perder o ônibus para ir embora, há o 

problema do tempo de deslocamento entre o local de trabalho e a universidade, o que 

causa atrasos que nem sempre são compreendidos por professores(as). Silvia quase 

trancou o curso por esse motivo: 

Apesar de eu gostar desse trabalho e apesar de que ele atendia razoavelmente 

às minhas necessidades, para a universidade criou um problema muito sério, 

que foi o horário. Então, assim, nesse período eu tava chegando em sala de 

aula quase oito horas. [...] Então assim, eu entrei num dilema porque eu ia ter 

que trancar o curso pra continuar no emprego. E eu não queria trancar porque 

a essa altura do curso eu já tinha adquirido gosto pela leitura, comecei a achar 

que o curso de história era um curso interessante, que valia a pena a pessoa 

fazer. (Silvia, entrevista concedida no dia 22/02/2016) 

Silvia conseguiu se manter no curso após ser selecionada para uma bolsa de 

iniciação científica, por meio da qual participou de uma pesquisa sobre as congadas, o 

que a colocou em contato com a discussão sobre a temática étnico-racial e a fez se 

inserir no NEAAD. Para sair do trabalho e ser bolsista, no entanto, a estudante precisou 

deixar de contribuir no custeio das despesas de casa, o que só foi possível porque uma 

irmã assumiu a sua parte no pagamento das contas. O caso de Silvia indica outra 

importante questão a ser abordada neste trabalho: o problema de ser aluno e trabalhador 

é algo que incide sobre diversas fases da vida dos(as) estudantes de origem popular. 

Conforme apontamos no primeiro capítulo, a associação entre trabalho e estudo reduz as 

chances de que o(a) candidato(a) seja aprovado no processo seletivo para a 

universidade.  

Passado esse processo, o trabalho torna-se um entrave ao desenvolvimento 

acadêmico e à permanência. Houve, entre os(as) entrevistados(as), casos de estudantes 

que não precisaram  exercer trabalho remunerado em nenhum momento do curso e o 

que pudemos observar é que o percurso acadêmico desses(as) estudantes é menos 

pesaroso e menos dramático, além do fato de que eles tinham mais condições de 

usufruir de tudo o que o espaço acadêmico tem a oferecer, como a biblioteca, os 

laboratórios e os grupos de estudos, o que conduz a uma maior possibilidade de se 

inserir em projetos de pesquisa e conseguir uma bolsa. Silvia frequentava tão pouco a 

universidade que sequer sabia da existência da bolsa de iniciação científica, sobre a qual 

só ficou sabendo após ser convidada por um amigo para participar do processo seletivo.  

Nesse sentido, observamos também que ser um(a) aluno(a) trabalhador(a), assim 

como ser morador(a) de periferia, significa viver de forma diferenciada e limitada o 
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espaço acadêmico e usar de forma limitada os equipamentos que ele tem a oferecer. 

Importante observar que a maioria de nossos(as) entrevistados(as) morava na periferia 

durante a graduação.  Os bairros em que habitavam são: São Judas Tadeu (2), Jardim 

Guanabara (1), Residencial Vale dos Sonhos, Vila Mutirão (1) e Campinas (1), além 

dos dois estudantes que moravam na CEU e uma que morava em uma cidade do 

interior. Conforme apontaremos no tópico seguinte, a espacialidade desses(as) 

alunos(as), como da maioria dos moradores da periferia, é limitada não apenas na 

academia, mas em todo o espaço urbano.  

Realidades como a de Silvia, que só conseguia estar na universidade no 

momento das aulas, não são raras na academia, o que evidencia que o processo de 

constituição dos lugares (CARLOS, 1996) no espaço acadêmico pode não ocorrer ou 

ocorre de forma menos intensa nesses casos.  

Ainda em relação aos obstáculos à permanência de estudantes negros(as) de 

origem popular na universidade, outro ponto que chamou a atenção na pesquisa foi a 

falta de assistência no sentido de suprir as lacunas resultantes de uma formação escolar 

ineficiente. A experiência com as primeiras aulas e os primeiros textos foi relatada 

como algo pesaroso por alguns(as) alunos(as).  

Vieram os primeiros textos, eu lia e aí, ficava: “será que eu entendi?” Mas o 

que marcou essa diferença foi a disciplina de Teoria e Metodologia, que é 

dada no primeiro período de História. Então, foi a aula onde realmente eu 

fiquei: “e agora?” Então assim, o primeiro semestre, eu me sentia muito mal, 

porque as pessoas pareciam muito entrosadas, liam aqueles textos e discutiam 

aqueles conceitos todos e eu ficava ali né, me sentia a pessoa mais burra do 

planeta. Eu ia sempre pra casa me sentindo uma pessoa ignorante, assim, uma 

pessoa que não tava acompanhando. A gente não reflete que isso é um 

problema de didática, que é um problema institucional, um problema de 

diferença de mundo. Nessa época não tinha como a gente ver isso. Então 

quem é que você vai colocar como responsável por aquilo tudo? Você. Você 

é uma pessoa burra. Todo mundo leu o texto, todo mundo sabia o que o Max 

Weber tava falando lá sobre a questão do desencantamento do mundo e eu 

não sei... aliás, quem é Max Weber? Eu nunca tinha tido uma aula de 

sociologia na vida. (Silvia, entrevista concedida no dia 22/02/2016) 

Além das dificuldades que Silvia enfrentava para acompanhar o ritmo da 

disciplina, havia outro complicador que era o modo como as aulas eram conduzidas. 

Segundo o relato, o professor adotava uma estratégia chamada “caixa da roleta russa”. 

Ele colocava os nomes de todos(as) alunos(as) em uma caixa e sorteava uma pessoa que 

deveria apresentar o texto a ser discutido em cada aula. Se a apresentação fosse bem 

avaliada, valeria 1 ponto. Caso o(a) estudante se recusasse a apresentar, receberia -1 e 

caso apresentasse e fosse mal avaliado(a), receberia -2. Para Silvia, esta foi uma das 
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experiências de maior pressão que sofreu na universidade, pois trabalhava o dia inteiro e 

não havia tempo para preparar a apresentação de pelo menos um texto em todas as 

semanas. Estudante do mesmo curso, mas no período matutino, Aline também sofreu 

com uma experiência inicial frustrante na universidade.  

Eu pensava que a maioria da turma seria negra e de escola pública. Caí em 

uma turminha em que boa parte era dessas escolas caras, tinha poucos negros. 

[...] Os professores, aquela vaidade, aquele egocentrismo. Aquela coisa... 

História do Brasil era aquela questão tradicional de ver o negro só na 

condição de escravo, aquela visão da escravidão “gentil”. Teve esse choque 

no começo que eu não soube muito bem lidar com isso e saber pra que lado 

ir. [...] eu tinha dificuldade tanto pra ler quanto pra escrever. Aí tinha uns 

professores que trabalhavam muito bem a sua baixa auto-estima, que 

começavam a dar a entender que a aula não era um lugar pra aprender, era 

um meio de ele exercer o ego e mostrar que era muito superior a você. Então, 

eu fui desenvolvendo uma baixa auto-estima em relação à escrita, uma coisa 

que eu sempre tive afinidade no ensino médio. Aí eu coloquei na minha 

cabeça que eu não sabia escrever. (Aline, entrevista concedida no dia 

27/08/2016) 

As experiências relatadas por Silvia e Aline desvelam um modo de agir no 

espaço acadêmico que tende a excluir aqueles(as) que não pertencem ao grupo 

hegemônico. As situações narradas remetem ao pensamento de José Jorge de Carvalho 

(2003) sobre o racismo acadêmico. Para o antropólogo, o silenciamento do discurso 

anti-racista é financiado com verba pública, tendo em vista que a universidade é um 

espaço comandado pela elite branca que ocupa esse espaço desde a formação do ensino 

superior brasileiro e usa a estrutura que ele oferece para manter seus privilégios.  

Nesse ponto, cabe retomar ainda o pensamento de Porto-Gonçalves (2003), para 

quem os grupos que desejam conservar a ordem social elaboram mecanismos para 

conter as tentativas de apropriação do espaço. Assim, é importante observar como a 

inserção de estudantes negros(as) em projetos ou programas de ações afirmativas e 

núcleos ou coletivos voltados para a discussão da temática étnico-racial foi capaz de 

alterar suas trajetórias ao criar novos usos para o espaço acadêmico.  

 

3.2 “Pontos de giro”44: novas espacialidades a partir da inserção no Movimento 

Negro de Base Acadêmica  

Se a entrada na universidade se mostrou cheia de percalços para os(as) 

estudantes negros(as) entrevistados(as), a participação em projetos, programas e núcleos 

                                                           
44 A expressão “ponto de giro” aduz ao plot point, que no processo de elaboração de roteiros 

cinematográficos, indica um ponto de virada na história, com o surgimento de novos acontecimentos que 

mudam o rumo das histórias.  
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de pesquisas ligados ao Movimento Negro Acadêmico provocou uma mudança 

significativa em suas trajetórias e, conforme apontaremos mais adiante, nas trajetórias 

de pessoas próximas, como amigos(as) e familiares. Os relatos evidenciaram que essas 

mudanças começaram pela auto-estima, a partir de um reconhecimento de si como 

negro(a) e do(a) negro(a) como algo positivo. Essa valorização de si como negro(a) se 

manifesta, primeiramente, pelo ato de assumir os cabelos crespos. As mulheres deixam 

de alisar enquanto os homens trocam os cortes “sociais” pelo estilo black power. Essa 

atitude está relacionada à tarefa de construção de referenciais identitários próprios 

pelos(as) negros(as).  

 Na análise de Inocêncio (2001), o cabelo é um dos signos constituintes do corpo 

negro. O autor afirma que a valorização de padrões de beleza eurocêntricos traduz a 

diferença entre fenótipos de forma hierárquica ao significar diferentes texturas de 

cabelo, o que acaba produzindo uma polarização entre o liso e o crespo. Para Inocêncio 

(2001), a prática de alisar os cabelos, entre os(as) negros(as), é resultado de padrões 

impostos pela indústria cultural por meio de uma representação visual hegemônica e 

degradante que associa a pessoa negra a figuras negativas, caricatas e ridículas, a 

exemplo da “nega maluca”, que o autor descreve como um cruzamento problemático de 

raça e gênero.  

 Em um de seus artigos, Steve Biko (1978) afirma que ao procurarem “imitar” 

os(as) brancos(as) e fugir de si mesmos(as), os(as) negros(as) insultam a inteligência 

daqueles que os(as) criaram como negros(as). Para o líder sul-africano, a consciência 

negra “[...] procura infundir na comunidade negra um novo orgulho de si mesma, de 

seus esforços, seus sistemas de valores, sua cultura, religião e maneira de ver a vida”. 

(BIKO, 1978, p. 66). Segundo Fanon (2008), o problema do negro é sê-lo para o branco. 

O autor refere-se ao fato de que o(a) negro(a) é uma elaboração simbólica criada 

pelos(as) brancos(as) que, ao fazê-lo, determinaram o lugar que a população negra iria 

ocupar na estrutura social. Ao analisar a obra de Fanon, Ari Lima (2012, p. 112) 

observa que o negro como ideia é um objeto da linguagem que, como tal, pode ser 

alterado. 

Dominar a sintaxe e a morfologia dessa língua, seu quadro de pensamento e 

depois implodir a ideia do negro para si mesmo e para o outro é a tarefa 

revolucionária que Fanon propõe. Esta tarefa reconstrutiva requer do negro a 

consciência econômica, social e histórica de si mesmo, assim como, por 

extensão, a desconstrução da auto-imaginação do seu autor, o homem branco.  
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  É nesse sentido que falamos em elaboração de referenciais identitários próprios. 

Para Gomes (s/d), o cabelo crespo é constantemente visto como objeto de insatisfação, 

principalmente por parte das mulheres. No entanto, ao realizar uma etnografia em 

“salões étnicos” em Belo Horizonte, a autora verificou que, nesses espaços, o corpo e o 

cabelo são considerados expressões da identidade negra. A pesquisadora observou uma 

revalorização da estética negra a partir do cabelo nos salões estudados. “Essa 

revalorização extrapola o indivíduo e atinge o grupo étnico/racial a que se pertence. Ao 

atingi-lo, acaba remetendo, às vezes de forma consciente e outras não, a uma 

ancestralidade africana recriada no Brasil”. (GOMES, S/D. p. 2). Em nossa pesquisa, o 

empoderamento negro por meio da estética e a importância da construção de 

referenciais identitários ficou evidente nas falas de estudantes negros(as) como 

Fernando: 

No sentido pessoal, é a questão de auto-estima. Ver meninas negras 

extremamente bonitas falando que você é bonito... você fica: “nossa senhora, 

eu tenho valor” [...] E tinha festas né, no coletivo [CANBENAS] tinha festas. 

Então eu comecei a me encontrar em um lazer que não era... Eu comecei a 

desenvolver um gosto... de que coisas eu gosto, de que festas eu gosto, com 

quem eu quero estar. Então, essa identidade no sentido de lazer e estética 

começou a surgir aí e isso foi muito importante. Na questão profissional, é 

essa network, essa questão de conhecer pessoas que estão em diferentes áreas 

acadêmicas, e em diferentes hierarquias acadêmicas. Então isso é 

importantíssimo. Eu conheci muitos... a [...], por exemplo, já era mestre. 

Falava francês... e eu pensei olha, eu posso fazer isso aí. A [...] é uma pessoa 

comum, assim. É uma pessoa como a gente. Então, dá pra fazer isso. Um dos 

integrantes do coletivo havia conseguido ir pra Espanha, fazer pós-graduação 

lá. Então, existia esse conhecimento que fazia com que eu tivesse mais 

confiança em andar na academia, em saber que eu poderia ser bem sucedido 

na academia. (Fernando, entrevista concedida no dia 24/02/2016) 

O descobrir-se negro(a) é algo que também parece marcante nas experiências 

dos(as) entrevistados(as) após os seus primeiros contatos com as instâncias do 

Movimento Negro Acadêmico na UFG. Essa reelaboração da própria identidade pode 

ser considerada uma experiência coletiva que está relacionada a algo que está no cerne 

das práticas do Movimento Negro e sobre a qual já discutimos anteriormente: a 

educação do(a) negro(a) e da sociedade em geral para as relações raciais e a politização 

da raça. No caso específico em estudo, é interessante observar como essa estratégia de 

construção identitária é aliada à prática pedagógica. Os relatos indicam que o processo 

de auto-afirmação ocorreu ao conhecer e debater os textos de autores(as) negros(as) e ao 

pesquisar sobre o tema. Os(as) entrevistados(as) demonstraram uma consciência de que 

estudar a história da população negra é estudar a si mesmos(as). Essa observação 

reafirma a importância de iniciativas como a Lei 10.639/03, que institui o ensino de 
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história e cultura afro-brasileira e africana no ensino fundamental e médio em escolas 

públicas e privadas, no Brasil, e de práticas pedagógicas interessadas no 

reconhecimento das diferenças.  

Do ponto de vista socioespacial, a auto-afirmação como negro(a) é algo que 

pode ser analisado como uma estratégia territorial identitária (OLIVEIRA, 2006, p. 97). 

De acordo com o autor, a experiência corpórea produz espacialidades. “[...] o corpo, 

como fruto de experiências cotidianas, constrói memórias espaciais pela improvisação 

de sentidos, pela techné e pela acumulação de várias experiências tempo-espaço”. Nesse 

sentido, colocar-se como negro(a) no espaço é também uma forma de marcar sua 

presença e, portanto, uma estratégia territorial (HAESBAERT, 2005; OLIVEIRA, 

2006), conforme evidencia a fala de Érica: 

Esteticamente, foi muito conflituoso para a universidade quando viram 

aquelas meninas, aqueles meninos todos afirmados, todos de cabelo crespo 

black power, afirmados, andando sempre juntos... então isso acabou dando 

também uma visibilidade muito grande para o coletivo. Mais do que dizer 

que a gente tava participando de pesquisas de alguns professores, mas 

principalmente que a gente era um grupo de estudantes que estavam 

reivindicando direitos e oportunidades para outros estudantes que ainda não 

estavam na universidade. (Érica, entrevista concedida no dia 22/02/2016).  

Além da valorização da auto-estima e da positivação da identidade racial, 

pudemos observar que a inserção no Movimento Negro Acadêmico proporcionou novas 

espacialidades para os(as) estudantes que participaram da pesquisa. Essas novas 

espacialidades se desenvolveram tanto no interior do espaço acadêmico quanto no 

próprio espaço urbano.  

3.3 Espacialidade de estudantes negros(as) em Goiânia 

A fala de Fernando, que mora na Vila Mutirão, indica que a inserção no 

CANBENAS aumentou o seu repertório de opções de lazer e o fez perceber que é 

possível buscar espaços com os quais se identifique na cidade. A mesma situação foi 

apontada por Érica, que morava em uma cidade do interior de Goiás e se deslocava para 

Goiânia todos os dias para estudar, o que limitava seu deslocamento na cidade ao 

espaço do campus. Ao começar a participar dos eventos do CANBENAS, no entanto, 

Érica passou a frequentar novos lugares com os quais se identificava.  

Teve um evento, acho que foi o COPENE [Congresso Brasileiro de 

Pesquisadores/as Negros/as] de São Luiz e nós fomos em comboio. Ali, tudo 

começou mesmo. Eu não conhecia muita gente, só uma colega da graduação 

que era bolsista do Passagem do Meio que me chamou pra esse negócio. Aí 

nós fomos pra São Luiz em uma van e ali eu conheci todo mundo. [...] e aí a 

gente começou a ter mais contato e começou a discutir a questão racial e eu 
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descobri que eu era negra. [...] Aí eu comecei a perceber esse mundo negro 

que até então passava despercebido. (Érica, entrevista concedida no dia 

22/02/2016).  

 Érica relatou ainda que começou a circular mais pela cidade por meio das 

atividades do CANBENAS. As ações de extensão envolviam idas às escolas para 

divulgar as discussões sobre relações raciais, estética negra, ações afirmativas e a 

universidade. Além das reuniões do Coletivo, que passaram a ser realizadas de forma 

mais duradoura no Museu Antropológico, localizado no Setor Universitário, haviam as 

saídas em grupo para atividades de lazer. Vários(as) entrevistados(as) rememoraram as 

idas às festas de reggae maranhense no Setor Garavelo, em Aparecida de Goiânia, que 

se tornaram tema de pesquisa de mestrado de uma das participantes do CANBENAS.  

 Silvia, que migrou com a família da Paraíba para Goiânia e passou a residir no 

Residencial Vale dos Sonhos, falou sobre o quanto o repertório de lugares pelos quais 

ela circulava aumentou após sua inserção no NEAAD e no LaGENTE. A estudante 

relatou que quando foi morar no bairro, o transporte público era muito precário, o que 

limitava as saídas.  

A gente estudava à noite e ia de bicicleta, só que era uma turma. Além dos 

meus irmãos, tinha os outros colegas. Então, quando nós mudamos pra lá, 

não tinha nada. Primeiro veio a iluminação pública, depois a rede de água e 

depois o asfalto e linha de ônibus também. As vans tinham um horário 

específico, elas iam só até nove horas. Como as aulas geralmente iam até um 

pouco mais de dez horas, a gente perdia. Então, o nosso transporte era a 

bicicleta. A gente se movimentava só por ali mesmo. A nossa espacialidade 

era só aquela região e não tinha mais, não ia mais pra lugar nenhum. (Silvia, 

entrevista concedida no dia 26/02/2016) 

Ao refletir sobre a mudança da Paraíba para Goiânia, Silvia relatou que ficava 

bastante incomodada quando lhe perguntavam sobre as diferenças entre os dois locais. 

O incômodo decorre do fato de que a condição social impunha restrições à sua 

circulação e ao uso dos equipamentos públicos tanto na Paraíba quanto na capital 

goiana. Morando no Residencial Vale dos Sonhos, estudando no Jardim Guanabara e 

trabalhando no setor Leste Vila Nova, o repertório de lugares frequentados por ela era 

restrito a esses bairros.  

Pelo menos pra mim, que sou mulher e tava sempre naquele reduto, eu ficava 

bastante incomodada com essa pergunta, porque eu não sabia o que 

responder, porque ela não era uma pergunta relevante. Porque lá na Paraíba a 

gente tinha algumas coisas, parece que elas reproduziram aqui de outra 

forma. Se lá a gente tinha dificuldade com a água, aqui a gente tinha também 

porque tinha um certo período do ano em que a cisterna secava. Se a gente 

tinha dificuldade pra se locomover, aqui a gente tinha também porque, 

lembre-se que a gente tá num bairro que não tem linha de ônibus, então você 
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vai sair como? Você vai passear na cidade, você vai voltar como? Você pode 

até ir, mas dependendo do horário você não consegue voltar. Então, de 

repente eu percebi que a gente não mudou muito porque as circunstâncias a 

que a gente foi submetido aqui eram muito parecidas com o que a gente tinha 

lá. (idem.) 

 Além da falta de recursos e de acesso ao transporte como impeditivo para a 

circulação dos(as) estudantes negros(as) na cidade, a sensação de estar “fora do seu 

lugar” também era uma barreira para que eles(as) acessassem determinados espaços. 

Tiago, que trabalhou como office boy por um tempo, relatou que o trabalho demandava 

que ele frequentasse  bairros nobres de Goiânia, como o Setor Bueno e o Marista, para 

fazer entregas em edifícios comerciais e habitacionais. O estudante afirmou que a 

sensação de que aqueles eram espaços em que ele não era “convidado” e os olhares 

“inquisidores” por parte de moradores e funcionários da segurança faziam com que sua 

relação com esses espaços fosse simplesmente profissional. “Era um espaço que 

tampouco me fazia bem, então eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer e ir embora” 

(Tiago, entrevista concedida no dia 29/05/2016).  

 Após a entrada na UFG e ao deixar o emprego de office boy, a circulação de 

Tiago pela cidade passou a ser mais ligada ao espaço acadêmico. O historiador relata 

que, nos anos iniciais da graduação, morando na CEU, sua espacialidade era 

relativamente restrita ao Campus II, no Conjunto Itatiaia, e ao Setor Universitário, onde 

localiza-se o Campus I. Sobre o Setor Universitário, Tiago relatou que percebia nesse 

espaço alguns lugares onde era mais e menos discriminado. “Quando você vai pra 

[Faculdade de] Medicina, você se sente mais rechaçado, como um corpo estranho” 

(idem). Entre os lugares em que se sentia bem, o estudante listou a Casa do Estudante e 

o Restaurante Universitário.  

A fala de Tiago evidencia como a lógica de organização socioespacial delimita 

determinados lugares para determinadas pessoas, conforme descreve Cavalcanti (2008) 

ao discorrer sobre a produção do espaço urbano. Mesmo depois de aprovado no 

vestibular e matriculado na UFG, Tiago entendia que sua circulação no interior da 

universidade era restrita a lugares que pareciam pré-determinados a ele. Essa situação 

também foi observada nos relatos de outros(as) estudantes negros(as) e indica que o 

sentimento de não pertencimento é mais um elemento que restringe o processo de 

constituição de lugares na universidade, o que implica em apropriação desigual do 

espaço acadêmico.   
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 Na maioria dos casos, os(as) estudantes que entrevistamos nunca haviam estado 

na UFG até o momento em que foram prestar o vestibular. Para eles(as), aquele era um 

espaço absolutamente estranho às suas realidades. Aline, que mora em um bairro 

vizinho ao campus II, tinha o hábito de ir à universidade para usar serviços bancários, 

por exemplo. No entanto, a estudante relatou que aquele sempre foi para ela um “lugar 

desconhecido”. “Eu entrava meio com medo [...] eu tinha até medo de entrar nos 

lugares. Eu não tinha essa concepção de que era um lugar público que eu podia transitar. 

Era quase como se a universidade tivesse catracas e crachás” (Aline, entrevista 

concedida no dia 26/02/2016). 

 Apesar das restrições apontadas, a inserção dos(as) estudantes negros(as) em 

espaços de discussão da temática étnico-racial na universidade redimensionou suas 

espacialidades, tanto no contexto do espaço acadêmico quanto no espaço urbano. Tiago 

revelou que as discussões realizadas no Projeto Passagem do Meio, o levaram a sentir 

que tinha direito a estar em todos os lugares. “[...] isso não me fez sentir melhor em 

todos os espaços. Isso não mudou a forma como eles me olhavam. Eu sentia que eu 

posso estar aqui e eu vou estar ainda que eu incomode” (Tiago, entrevista concedida no 

dia 29/05/2016). Conforme apontamos anteriormente, a participação no Movimento 

Negro Acadêmico foi importante no processo de elaboração, pelos(as) estudantes, de 

um novo repertório de lugares de estudos, lazer e até mesmo trabalho.  

 Silvia, que morava no Residencial Vale dos Sonhos e frequentava o campus da 

UFG apenas no horário das aulas, pois trabalhava durante o dia, começou a frequentar 

novos lugares na universidade e na cidade após tornar-se bolsista de iniciaçãocientífica 

em um projeto de pesquisa sobre as congadas no Laboratório de Estudos de Gênero, 

Étnico-Raciais e Espacialidades (LaGENTE) e se inserir no NEAAD.  

Tinha o curso na Licenciatura Intercultural e algumas atividades na 

[Faculdade de] Letras, então já ia pra Letras e acabou que eu circulei mais 

nesse… História, Letras,Geografia. Aí depois, eu fui pra Faculdade de 

Educação, fiquei um ano e meio lá. Lá eu já era formada, então eu tava como 

assistente de pesquisa, trabalhava com arquivo e foi interessante porque eu 

conheci aquele campus de lá [Campus I-Setor Universitário]. Além dessa 

circulação interna tem a saída que a gente faz pra pesquisa. Por exemplo, as 

visitas de campo da congada. Trabalhos que eu nunca pensei em ir. A Vila 

João Vaz, Vila Mutirão, Santa Helena, Vila Abajá, região de Capinas, que a 

gente passou a andar e procurar entender algumas coisas. A própria congada 

tem uma espacialidade na cidade e leva a gente pra lá também. O trabalho de 

arquivo, que eu fui em alguns arquivos de jornais, passei a ir no [setor] 

Serrinha, Setor Universitário com bastante Frequência, nos arquivos da Praça 

Cívica. Então, ao mesmo tempo em que você tá pesquisando e você tá 

andando e circulando pela cidade, você também tá refletindo sobre a cidade, 

né. Então eu achei isso bem interessante. Ampliou bastante a percepção da 
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cidade. Porque até então era muito localizado, muito bairrista. (Silvia, 

entrevista concedida no dia 26/02/2016) 

 

 No mestrado em História, Silvia pesquisa atualmente a territorialização da 

congada na periferia de Goiânia.  

Com relação aos espaços de lazer, a entrada na universidade e a inserção no 

Movimento Negro Acadêmico aparecem como duas situações que provocaram um 

impacto nas práticas dos(as) estudantes negros(as). Os ambientes de socialização e 

diversão começaram a ser selecionados a partir de critérios como a raça e a proximidade 

com a realidade dos(as) estudantes(as), o que mostra uma intenção de estabelecer uma 

relação com o espaço, uma apropriação que está ligada ao corpo e ao sentido de lugar, 

uma vontade de se reconhecer nos espaços.   

Eu comecei de fato a ter essa vida social quando eu entrei para o Coletivo 

[CANBENAS] e comecei a ter contato com outros colegas que já tinham uma 

postura diferente. Então, os lugares de lazer ou os espaços na cidade eram 

sempre negros, onde a gente tinha maioria negra. Nós íamos a um lugar que 

tinha reggae do Maranhão, a gente ia muito pro [setor] Garavelo e ali era 

uma diversão. Era literalmente uma viagem até lá, mas nós nos 

encontrávamos ali. [...] Eu acho que foi um dos momentos em que eu mais 

tive contato com a cultura negra e a diversidade em termos de lazer. [...] 

Pagodes, nós íamos muito também e sempre lugares de maioria negra. (Érica, 

entrevista concedida no dia 22/02/2016). 

 Atualmente, Érica é professora universitária e mora em um condomínio vertical 

no setor Negrão de Lima, um dos bairros mais valorizados de Goiânia. A geógrafa relata 

que escolheu o bairro pela localização estratégica na cidade, mas que percebe que habita 

um ambiente racista e segregado. “Eu não me reconheço nos moradores do meu 

condomínio, claro, né. Porque eles também não me reconhecem. Já passei por situações 

discriminatórias de realmente as pessoas não acharem que você é moradora ou que você 

é empregada” (idem). Fernando também vivenciou uma situação parecida, mas no seu 

local de trabalho, em um laboratório na Pontifícia Universidade Católica de Goiânia 

(PUC).  O estudante, que já trabalhava no local havia alguns anos, foi perseguido nos 

corredores do campus por um agente de segurança, que chegou ao ponto de entrar em 

seu laboratório para perguntar se alguém o conhecia. 

As experiências relatadas por Érica e Fernando, de não se reconhecer e não ser 

reconhecido(a) em um lugar que é seu, é um tema discutido pela historiadora e ativista 

negra Beatriz Nascimento. No texto intitulado “Meu negro interno”, a autora reflete 

sobre as implicações do auto-conhecimento ou do conhecimento sobre as relações 

raciais na psique dos(as) negros(as).  O texto foi escrito após uma situação em que a 
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historiadora foi confundida com uma empregada doméstica em um prédio residencial no 

bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Para a autora, conhecer-se negro é estar só.  

É como se de repente você estivesse nos anos 1600, cortando cana num 

canavial, os pés presos a correntes, à noite fosse arrancado do batuque e 

levado para ser açoitado, enquanto seus companheiros batiam mais alto os 

atabaques, como se chorando com você e por você. Depois, sob o efeito da 

amnésia, dividir com o senhor o amor de si mesmo. Acredito que cada vez 

que a gente fazia amor com um senhor, parte do amor ia morrendo, ou se 

cristalizando em alguma parte do corpo doído, ao lado das outras partes 

traumatizadas pelo facão, a corrente, o chicote. Ficava ali esquecida... Está 

aqui esquecida... E quando revolvo o nosso passado, todas essas dores são 

acordadas e irrompem vertiginosas, sem me dar tréguas. Não querem mais 

ser esquecidas. Querem me mostrar porque o negro brasileiro permanece 

como se tivesse recentemente saído do negreiro, perdido de si mesmo, das 

suas coisas, dos seus, como ausências contundentes na sociedade 

“racialmente democrática”. (NASCIMENTO, 2015, p. 95-96) 

  Érica, que morava em uma cidade do interior durante a graduação, relatou que, 

atualmente, suas escolhas de lazer em Goiânia são orientadas por um posicionamento 

político diferente do que ela adotava no início da militância. Antes, conforme relatamos, 

ela buscava na cidade ambientes de diversão em que se sentisse incluída, como as festas 

de reggae e os pagodes. Agora, no entanto, a postura da professora é de ocupar espaços 

de lazer majoritariamente brancos, o que não ocorre sem conflitos. Nos bares de samba 

dos bairros nobres da capital, por exemplo, Érica relata que muitas vezes, ela e o 

companheiro são os únicos negros presentes.  

Assim, observamos que a apropriação dos espaços pelos(as) militantes 

negros(as)  ocorre de forma conflitante e é uma atitude política que pode ser lida como 

uma estratégia territorial. Algo que também percebemos na pesquisa é que a inserção na 

universidade e no Movimento Negro Acadêmico aumentou as possibilidades de trânsito 

dos(as) estudantes para uma escala que antes sequer era imaginada por eles(as). 

Todos(as) os(as) entrevistados(as) relataram ter viajado para participar de eventos 

acadêmicos em vários estados brasileiros, algo que é um direito de todo(a) estudante da 

UFG, mas a que poucos(as) têm acesso por falta de informação. A pós-graduação nos 

grandes centros universitários também foi algo que passou a fazer parte do horizonte de 

possibilidades dos(as) estudantes negros(as) de origem popular. Conforme destacamos 

no capítulo anterior, a inserção de pessoas negras na pós-graduação foi um dos 

objetivos do Projeto Passagem do Meio e a postura de formar pesquisadores(as) 

negros(as) foi mantida pelo CANBENAS e o NEAAD.  

Érica cursou doutorado em Geografia na USP, e viveu em São Paulo durante 

parte do curso. Luiz cursou doutorado em Geografia na UFRJ, morou no Rio de Janeiro 
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como bolsista e fez um doutorado sanduíche na Universidade do Texas, nos Estados 

Unidos. Atualmente, ele é professor na Universidade Federal Fluminense, em Angra 

dos Reis (RJ). Tiago vive na Espanha, onde cursa doutorado completo em Antropologia. 

Juliana estudou mestrado em Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e 

Feminismo na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e também optou pelo doutorado 

no exterior, no curso de Antropologia, em Lisboa, Portugal, onde se mantém com bolsa 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Lucas, 

que é discente do doutorado em História na UFG, também com bolsa da CAPES, está 

cursando uma disciplina de pós-graduação no Rio de Janeiro.  

Cabe observar que essas pessoas não estão simplesmente ocupando espaços, elas 

estão atuando de forma política pela alteração da lógica que orienta a composição do 

espaço acadêmico. Essa postura é perceptível em suas opções como pesquisadores(as) e 

professores(as).  

Cabe observar que a proposição de temas de pesquisa relacionados à temática 

étnico-racial está sempre subordinada à existência de pesquisadores(as) em condições 

de orientar os(as) discentes. Em muitos casos, a definição dos temas precisa ser 

negociada para se adequar aos estudos que já eram realizados nos programas. José Jorge 

de Carvalho (2003) realizou um censo informal em algumas universidades brasileiras e 

verificou que a média de professores(as) negros(as) no ensino superior público é de 

menos de 1%. Segundo o antropólogo, ser uma exceção à regra, para esses(as) 

professores(as), é um peso que recai sobre cada um(a) dos(as) que são conscientes de 

seu papel nas relações raciais. O resultado é que, com a entrada de cada vez mais 

negros(as) nas universidades, os(as) docentes que, em muitos casos, são os únicos em 

um departamento a pesquisar relações étnico-raciais, se vêem com um número de 

orientandos(as) muito maior do que os(as) demais colegas. O baixo índice de 

pesquisadores(as) interessados nas relações étnico-raciais é também uma barreira à 

entrada de intelectuais negros(as) nas pós-graduações, tendo em vista que a aprovação 

nos processos seletivos depende da existência de um(a) pretenso(a) orientador(a).  

Nesse sentido, as trajetórias dos(as) estudantes que participaram dessa pesquisa 

são marcadas por posturas intelectuais e políticas que apontam para uma reconfiguração 

do espaço acadêmico a partir não só da presença de mais negros(as) como estudantes, 

pesquisadores(as) e professores(as), mas também da inclusão de novas formas de 

abordar os temas ligados às relações raciais.  Como pesquisadores(as), os(as) negros(as) 

estão exercendo o direito ao espaço acadêmico para produzir contra-discursos frente a 
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uma ciência que contribuiu para a construção de uma visão biologizante, essencialista e 

hierarquizada sobre as raças (SCHWARCZ, 1993) e para a elaboração de um consenso 

sobre a suposta democracia racial no Brasil.  Destaque-se ainda que esse contexto indica 

uma continuidade espaço-temporal em relação ao movimento que ganhou impulso na 

década de 1970, de deslocamento do(a) negro(a) da condição de objeto de pesquisa para 

a de sujeito.  

Ao analisar a situação dos(as) intelectuais negros(as) e sua legitimação no 

espaço acadêmico, Ari Lima (2001) afirma que antes de ser agente reflexivo, o(a) 

negro(a) tem ocupado a posição de objeto científico. Em sua análise, o autor aborda o 

conflito que esses(as) intelectuais vivem entre falar sobre a diferença a partir de sua 

consciência subalterna e corresponder à lógica de “objetividade científica” que fazem 

crer no ideal de um distanciamento entre o(a) pesquisador(a) e o(a) pesquisado(a) que 

implicaria em uma neutralidade na análise. Lima (2001) destaca que o passado histórico 

dos(as) negros(as) é marcado pela falta de acesso aos campos de saber e poder 

legitimados e pela restrição à palavra. Ratts (2009) também aborda esse conflito ao 

estudar as trajetórias de intelectuais/ativistas negros(as). Segundo o autor, esses(as) 

ativistas negros(as) que assumiram a carreira universitária se defrontam com as 

contradições de, por um lado, construir uma autonomia e individualidade e, por outro, 

declarar-se ativista e pertencer ao Movimento Negro. “[...] construir espaços negros 

coletivos e (re)aproximar-se das comunidades negras versus fazer carreira individual (na 

verdade, junto aos círculos brancos hegemônicos” (RATTS, 2009, p. 92). O autor 

finaliza afirmando que a descolonização mental e intelectual é um desafio que 

permanece sem uma estratégia única de resposta.  

Durante a pesquisa de campo, acompanhamos uma palestra do professor José 

Jorge de Carvalho, na UFG, em 2016. Na ocasião, o antropólogo falou sobre a 

importância da adoção de um modelo pluriepistêmico como caminho para a 

descolonização da academia. O que pudemos observar nesta pesquisa é que as práticas 

dos(as) intelectuais militantes negros(as) oferecem algumas alternativas no que diz 

respeito às formas de se instaurar esse pluralismo epistêmico. Seus trabalhos 

acadêmicos procuram apontar novas perspectivas para o estudo dos temas relacionados 

à população negra no Brasil, a partir de um referencial teórico insurgente. Lima (2003) 

afirma, no entanto, que ao contrário de outros contra-discursos que receberam certo 

reconhecimento, como o de gênero e sexualidade, o contra-discurso negro não gera a 
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mesma adesão e solidariedade, pois incide diretamente sobre a questão da nacionalidade 

e a ordem do poder.  

Importante destacar que a postura política dos(as) intelectuais negros(as) 

entrevistados(as) não se limita ao campo da pesquisa, pois está presente também em 

suas práticas de docência. A partir das experiências vividas nos grupos de estudos do 

CANBENAS e do NEAADI e nas formações do Passagem do Meio, aqueles(as) que 

tiveram a oportunidade de atuar como professores(as) procuraram estabelecer práticas 

de educação baseadas em uma perspectiva progressista. Luiz, que atualmente é 

professor na UFF, relatou que a experiência de dar aulas no ensino médio em escolas 

municipais de Goiânia foi um aprendizado importante em sua formação como docente, 

porém conflituosa.  

Eu acho que tinha dois espaços, o primeiro era o da sala de aula que ali era eu 

que mandava, entre aspas, era eu que conduzia. Então ali, de alguma forma 

eu tentava desconstruir todas essas visões racistas e homofóbicas... e ali, na 

sala de aula, eu atuava ao máximo e acho que tinha muito efeito com as 

crianças. Eu via isso acontecer, de eles desconstruírem essas visões racistas. 

E outro nível disso era a própria escola em si, as relações entre professores, o 

funcionamento da escola, isso era o mais tenso. Os próprios professores 

reproduzem o racismo e todo tipo de preconceito e acho que o meu embate 

mais tenso era com os professores. Comentários como “ah, aquele neguinho”, 

e esse tipo de coisa. Porque aí era bem difícil dialogar com os professores. 

Era mais tenso, mais difícil de intervir pra desconstruir.  

 Esse conflito entre realizar uma pedagogia progressista na sala de aula e lidar 

com os preconceitos e as discriminações dos “colegas” de trabalho foi relatado por mais 

de um(a) dos(as) entrevistados(as). Uma das participantes desta pesquisa, que 

costumava inserir a discussão sobre relações raciais em suas aulas de geografia, relatou 

ter sido demitida de uma escola depois que os(as) estudantes começaram a reagir a 

comentários racistas que outros(as) professores(as) faziam em sala de aula. Até mesmo 

a adoção de práticas menos tradicionais para a discussão dos temas escolares é alvo de 

resistência nas instâncias administrativas dos ambientes educacionais. No fundo deste 

problema, o conflito que se coloca para o(a) intelectual negro(a), mais uma vez, é o de 

assumir-se militante ou seguir uma carreira individual que não deixa de ser uma forma 

de aproximar-se do grupo hegemônico, conforme apontado por Ratts (2009). 

3.3.1 Espaço e gênero: restrições nas trajetórias de intelectuais militantes negras 

 Conforme apontamos no início deste capítulo, as espacialidades de estudantes 

negros(as) sofrem restrições relacionadas ao sentimento de não pertencimento ou ao não 

reconhecer-se no lugar, assim como às manifestações de racismo nos espaços em que 
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são minoria. No caso das mulheres entrevistadas, no entanto, observamos que existe 

ainda uma espacialidade diferenciada, constrangida por questões de gênero. Conforme 

apontamos em capítulo anterior, Massey (2000) defende que a mobilidade das mulheres 

é limitada por diversos aspectos, desde a violência física ao sentir-se “fora do lugar”. 

Em nossas entrevistas, algo que nos incomodou foi o modo diferente como homens e 

mulheres descreviam suas práticas espaciais na cidade, tanto no bairro, nos momentos 

anteriores à entrada na universidade, quanto em uma escala maior, no que se refere a 

participar de eventos acadêmicos em outros estados ou mesmo optar por viver em 

cidades onde não contam com uma base familiar. Um exemplo são as reflexões de 

Silvia sobre as diferenças no modo como ela, as irmãs e os irmãos circulam pelos 

espaços em Goiânia.  

Tem diferença, principalmente os meninos. E é uma questão que talvez se 

reflita nas relações de gênero, mas aí é outra questão que me pareceu bastante 

interessante hoje perceber como os homens circulam mais na cidade. Os 

meus irmãos que vieram pra cá e logo largaram a escola, eu ficava me 

perguntando por que esses meninos largaram a escola e eu ficava me 

perguntando por quê. Lá na Paraíba eles andavam quilômetros a pé pra ir pra 

escola, aí quando chega aqui eles rejeitam a escola. A resposta que eu achei é 

justamente porque eles circulam na cidade, então eles vão a festas, a jogos, 

eles pegam a bicicleta e saem andando na cidade. Eles têm mais 

possibilidades. Andam nas feiras, nos lugares onde as mulheres não vão. 

Você vai na feira quando vai lanchar, comprar alguma coisa muito 

esporadicamente. E os meninos não... tinha aquelas domingueiras, no 

Guanabara tinha muito isso e os meninos frequentavam, circulavam, 

conheciam as pessoas. Faziam grupos de amigos, que faziam torneiro de 

futebol e eles iam. E de repente, eu concluí que por conhecer a cidade e 

perceber que na cidade existem outras formas de sociabilidade, a escola 

deixou de ser interessante pra eles. Ao contrário, passou a ser um peso. 

Porque tem a obrigação, então os meninos conhecem praticamente todos os 

bairros, as regiões. Se você falar sobre tal bairro eles já foram lá… então, eles 

se movimentam muito mais. As mulheres não... têm uma trajetória muito 

parecida com a minha, reduzida aos espaços de trabalho e de estudo e a igreja 

nem conta porque tá no bairro. (Silvia, entrevista concedida no dia 

26/02/2016) 

 

O desconhecimento sobre a cidade foi algo que apareceu mais nas falas das 

mulheres que dos homens. Eles parecem ter mais liberdade para circular a pé ou de 

bicicleta pelas ruas, enquanto as mulheres dependem do transporte coletivo e se sentem 

menos à vontade para frequentar lugares desconhecidos, principalmente sozinhas. 

Segundo Machado e Ratts (não publicado), o medo que as mulheres sentem ao transitar 

pela cidade resulta de regulamentos sociais implícitos no espaço. Os autores falam em 

“medo da violação” ou “medo feminino” para referir-se ao modo específico como a 

violência constrange as trajetórias das mulheres. De fato, entre nossas entrevistadas, o 
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medo do ato violento foi apontado como um dos principais motivos para elas andarem 

pouco pela cidade. Machado e Ratts (op. cit.) destacam que, à noite, o espaço urbano 

fica ainda mais restrito para as mulheres. Em uma pesquisa realizada com mulheres 

feministas em Goiânia, os autores identificaram que aquelas que estudam e trabalham 

no centro da cidade no período da noite consideram o bairro como “escuro” e “vazio” e, 

ao voltar pra casa, temem principalmente os estupros e os assaltos.  

Para Silva (2007), a espacialidade das mulheres é marcada por “espaços de 

constrangimento” e “espaços de confinamento”. A autora cita como exemplo de espaços 

de constrangimento, as ruas em determinados horários, enquanto os espaços de 

confinamento seriam como as residências em periferias distantes. Segundo a autora, 

esses dois elementos estão relacionados às diferenças de acesso físico entre mulheres e 

homens a determinados espaços e desvelam a existência de “barreiras invisíveis”.  

A circulação restrita que as mulheres vivenciam influencia também suas 

trajetórias acadêmicas, no sentido de que elas vão a menos lugares, logo participam de 

menos eventos científicos e acadêmicos, são menos vistas e se inserem em menos 

círculos no espaço acadêmico, além de possuírem um horizonte de possibilidades mais 

contido no que diz respeito a morar em outras cidades para trabalhar ou estudar. Um 

exemplo disso é que, dos quatro homens entrevistados, apenas um não se mudou de 

Goiânia em algum momento da vida universitária para estudar ou trabalhar. Entre as 

cinco mulheres que entrevistamos, uma cursou parte do doutorado em São Paulo e outra 

fez mestrado em Salvador e cursa doutorado completo em Portugal. As outras três 

mulheres cursaram a graduação em Goiânia e estão cursando o mestrado na mesma 

cidade. Na entrevista, Lucas refletiu sobre esse aspecto de sua espacialidade em relação 

às mulheres a partir dos lugares onde morou e da forma como organizou suas viagens 

pelo país durante a graduação.  

Tive oportunidade de apresentar trabalhos em vários lugares, fazer várias 

comunicações, e entendi essa estrutura e essas oportunidades. Eu fui em 

condições que, talvez, pra uma mulher da minha idade, como se fosse a 

minha irmã que tivesse vindo de Natinópolis, ido pra casa da minha tia em 

Anápolis, vindo pra Goiânia... talvez ela não fosse. Talvez não, da forma 

como eu fui, marcadamente ela não iria. Teve uma vez em que eu fui e tinha 

feito um contato na Casa do Estudante lá, mas aí acabou que não me 

responderam, tipo: venha que tem lugar. Eu fui assim mesmo, entendeu? 

(Lucas, entrevista concedida no dia 22/02/2016)  

 Por sua vez, Érica relata sua experiência no doutorado em São Paulo como algo 

pesaroso. Sem bolsa no primeiro ano de curso, ela se manteve com o dinheiro de um 

acerto trabalhista e morou na casa de uma colega. Para ela, viver em São Paulo foi uma 
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experiência de “isolamento”. Um momento marcado pelo afastamento em relação à 

família. “Foi muito difícil. Eu dizia que eu não queria ficar mais em São Paulo mesmo. 

Eu queria ir embora” (Érica, entrevista concedida no dia 24/02/2016). Com o fim do 

período de disciplinas no doutorado, Érica retornou a Goiânia e concluiu o curso 

morando na cidade. O sentimento de isolamento relatado por Érica é algo que bell 

hooks (1995) analisa ao refletir sobre as mulheres negras na academia. Segundo a 

escritora, o ato de se isolar, ainda que momentaneamente, para estudar parece “errado” 

para as mulheres que são ensinadas desde pequenas a colocar os afazeres domésticos, o 

cuidado com os filhos, sempre em primeiro lugar em relação trabalho intelectual.  

A gente escreve sozinha, em geral passando muito tempo isolada. Muitas 

vezes é difícil manter um senso de compromisso com a comunidade. As 

negras que foram socializadas para desvalorizar, ou se sentir culpadas em 

relação ao tempo passado longe dos outros, às vezes não conseguem 

reivindicar ou criar espaço para a escrita solitária. Isso se aplica 

especialmente às negras que são mães. [...] Frequentemente, o medo do 

“isolamento” da comunidade, ou a sensação de que a vida não é bem vivida 

se não vivida em comunidade, foi identificada como uma barreira impeditiva 

para negras optarem de corpo e alma pelo trabalho intelectual. Para 

superarem essas barreiras, as negras que conseguem continuar dedicadas 

individualmente a uma vocação intelectual, sentindo-se igualmente ligadas à 

comunidade, têm de mapear essa jornada, nomeando o processo (HOOKS, 

1995, p. 471). 

 Obviamente, as mulheres negras acadêmicas que entrevistamos realizaram 

diversos deslocamentos para participar de eventos em outras cidades, mas esses 

deslocamentos foram condicionados por mais variáveis em relação aos homens. Assim, 

se a raça é algo que aproxima as experiências socioespaciais de todos(as) os nossos(as) 

entrevistados(as), o gênero marca uma diferença entre as espacialidades de homens e 

mulheres negros(as). Vivendo na cidade de Lisboa, em Portugal, Juliana relatou que 

uma das principais vantagens de viver no país é a sensação de segurança, 

principalmente por poder circular à noite. A fala da estudante de doutorado indica que 

os constrangimentos à espacialidade das mulheres devem ser estudados a partir do 

contexto espaço-temporal em que estas estão inseridas. No entanto, a experiência de 

circulação reduzida é algo que transpareceu em todas as nossas entrevistas com 

mulheres. 
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3.4 Trabalho intelectual e vida comunitária: afastar-se do lugar para ocupar 

espaços 

Se a inserção na universidade e no Movimento Negro Acadêmico redimensionou 

as trajetórias socioespaciais dos(as) estudantes negros(as) na Universidade Federal de 

Goiás, esse processo também está relacionado a um afastamento desses(as) estudantes 

das comunidades com as quais possuíam um vínculo mais profundo, principalmente o 

bairro. Questionados(as) sobre como é a relação atual com os(as) colegas de infância e 

os(as) moradores(as) do bairro, se ainda frequentam locais de lazer e sociabilidade 

como praças e igrejas, todos(as) relataram a existência de um certo estranhamento que 

modificou a forma como experimentam esses espaços.  

Conforme apontamos anteriormente, ao estudar as trajetórias de intelectuais 

ativistas negros(as), Ratts (2009) verifica um dilema entre individualidade e 

coletividade. Neste caso, o autor refere-se às implicações que esses indivíduos precisam 

assumir ao adotar uma postura militante que contradiz a suposta objetividade científica 

ou optar por seguir uma carreira afastada do Movimento Negro, o que, na visão do 

autor, significa uma tentativa de aderir aos círculos hegemônicos.  

Não podemos afirmar que é este o caso verificado nesta pesquisa. O que 

observamos por meio das entrevistas é que os(as) estudantes negros(as) de origem 

popular tendem a transitar menos por seus bairros após a entrada na universidade 

porque o seu cotidiano muda. Diante das dificuldades de locomoção entre a casa e o 

campus, muitos(as) optam por passar o dia todo na universidade. O tempo disponível 

para estar no bairro já não é mais o mesmo. A inserção em projetos de pesquisa e a 

militância demandam mais tempo. Principalmente quando se tornam bolsistas, os(as) 

estudantes tendem a acreditar que todo o tempo deve ser dedicado à universidade. Outro 

aspecto relacionado a esse afastamento do bairro é a inserção em novos círculos de 

amizade. Conforme relatamos no tópico anterior, os(as) estudantes negros(as), ao 

tomarem consciência sobre os efeitos do racismo em suas vidas, tendem a procurar 

formas de sociabilidade em que se reconheçam e se sintam reconhecidos. As opções de 

lazer são mais seletas e atendem a critérios como o tipo de entretenimento a ser 

oferecido e se este tem relação com a cultura negra, além da localização na cidade, pois 

a preferência é por regiões mais periféricas e não-elitizadas.  

Assim, com suas espacialidades redimensionadas e inseridos em novos círculos 

de amizade, os(as) estudantes negros circulam mais pela cidade e, consequentemente, 

permanecem por menos tempo no local de habitação. Outro fator que causa o 
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distanciamento em relação à comunidade é a adoção de uma postura mais crítica frente 

a determinados espaços de sociabilidade. É o caso de Silvia, que considerava a igreja 

católica do bairro como uma de suas principais opções de lazer. A estudante fazia parte 

da comunidade religiosa e foi professora de catequese, mas optou por se afastar da 

igreja após analisar mais criticamente alguns aspectos do catolicismo. 

 Há também um distanciamento em relação às pessoas do bairro, que tem a ver 

com o fato de os(as) estudantes universitários passarem a ocupar espaços diferentes 

daqueles em que os(as) vizinhos(as) e amigos(as) estão inseridos, conforme se pode 

verificar na fala de Luiz.  

Você fica meio deslocado. Eu não sei, não é que fica deslocado. Há um 

distanciamento mesmo. Você tem acesso à maioria de coisas que muitas 

pessoas não tem assim, da rua de casa. Meus amigos da rua de casa, eu vejo 

eles, a gente conversa, mas não tem mais aquela afinidade da infância. Até 

porque eles meio que ficaram pra trás nisso, né. Eu tenho um amigo que 

trabalha na Comurg, é lixeiro, o outro é açougueiro. Não to falando que isso 

criou uma barreira entre nós, mas tem um distanciamento simbólico, não sei. 

Eu ainda dialogo muito com eles e tal, mas... não sei... não to querendo dizer 

que eu sou melhor mas tem esse distanciamento. Todo ano eu vou lá na folia 

da dona Ana, tem os meus amigos de infância, eles conversam, falam 

besteira, mas é outra lógica de se pensar, sei lá, de pensar o cotidiano. (Luiz, 

entrevista concedida no dia 12/02/2016) 

 Uma situação parecida foi relatada por Fernando. O jovem fez algumas reflexões 

a partir de uma situação vivenciada alguns dias antes da entrevista: o fato de ter sido 

assaltado no seu bairro. O episódio fez com que Fernando se sentisse um estranho no 

lugar, pois, em sua concepção, ser assaltado no próprio bairro fere uma espécie de 

acordo tácito decorrente do fato de que assaltante e vítima se conheceriam por serem 

vizinhos.  

Eu não conheço mais a Vila Mutirão. Eu fui roubado na Vila Mutirão. Os 

meus amigos da Vila Mutirão souberam e falaram: pô, porque você não falou 

que era das antigas? [risos]. Eu conheço as pessoas que eu cresci, mas 

conheço agora só de falar “Oi”. Tenho muito pouco contato. Eu sou quase 

um estranho. [...] Eu comecei a ficar mais tempo aqui [na universidade] do 

que lá. (Fernando, entrevista concedida no dia 24/02/2016) 

 

Percebemos ainda que os(as) entrevistados(as) caminham menos pelo bairro por 

causa da sensação de estarem menos seguros do que há alguns anos. Em alguns casos, 

os(as) estudantes relataram que seus bairros passaram por um processo de melhoria no 

que diz respeito aos equipamentos públicos, como rede de esgoto, praças, escolas e 

postos de saúde. No entanto, esse processo parece ter sido acompanhado por um 

aumento na sensação de insegurança. Dessa forma, observamos que o distanciamento 

que os(as) intelectuais militantes entrevistados(as) sentem em relação ao seu bairro está 
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relacionado a múltiplos fatores, desde uma aumento no repertório de espaços 

frequentados na cidade até uma questão identitária que está ligada ao sentimento de 

pertença. Aspectos mais amplos também devem ser considerados na análise, como o 

aumento da sensação de insegurança que, conforme apontado por Marcelo Lopes de 

Souza (2008), diminui ou torna mais seletivas as interações espaciais.  

Ao falarem sobre o sentimento de distanciamento em relação a suas 

comunidades, os(as) entrevistados(as) demonstraram certo constrangimento com relação 

ao tema. Os tons de voz, os gestos e as posturas indicavam uma espécie de mal estar por 

terem se afastado de seus antigos espaços de sociabilidade. As falas indicam uma 

consciência de que o(a) intelectual engajado precisa manter um vínculo com a realidade 

de onde ele emergiu, pois esta o(a) constitui. Mas a questão que parece permanecer sem 

resposta é como transitar entre espaços hegemônicos e subalternos sem subalternizar 

ainda mais a si e/ou aos outros(as) e sem tornar-se parte da hegemonia. A partir das 

narrativas, percebemos que há uma espécie de desejo de reconciliar-se com os seus 

lugares que se aproxima do sentimento de ter que “dar um retorno” à sua comunidade. 

Diante da inexistência de um método, esse desejo parece estar sendo constantemente 

adiado, mas apenas em parte, pois, conforme apontamos anteriormente, há uma 

consciência de que falar sobre as relações étnico-raciais a partir de uma perspectiva 

insurgente é falar de si e de todos(as) aqueles que foram/são afetados(as) pelo racismo, 

é falar de “nós”. 

 Se com relação aos espaços de sociabilidade mais ligados ao bairro e à 

comunidade, ocorre esse estranhamento, observamos um movimento diferente no que 

diz respeito às famílias dos(as) estudantes negros(as) que se inserem na universidade e 

no Movimento Negro. Como apontamos anteriormente, a espacialidade das ações do 

Movimento ultrapassa o espaço acadêmico e se reflete em outros lugares que compõem 

as trajetórias dos sujeitos. Principalmente as discussões sobre as relações raciais e sobre 

o processo de descobrir-se negro(a) são levadas para as relações com os familiares. 

Sendo, na maior parte dos casos, a primeira pessoa da família a ingressar em uma 

universidade pública, os(as) intelectuais negros(as) de origem popular tornam-se uma 

espécie de exemplo para os seus próximos, uma afirmação de que é possível ocupar esse 

espaço.  

 As narrativas dos(as) entrevistados(as) sobre o processo de levar para casa o 

conhecimento sobre o que, para eles(as), foi o mais importante aprendizado adquirido 

na universidade, qual seja, a compreensão sobre as relações étnico-raciais, coloca em 
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evidência a discussão sobre o que entendemos por extensão universitária. Para Freire 

(1983), a expressão indica a ação de estender algo a. Ao analisar as atividades de 

extensão agrícola, o autor critica o modo como essas ações têm sido praticadas e 

pensadas a partir de uma compreensão de extensão que está mais ligada às noções de 

transmissão, mecanicismo, messianismo, invasão cultural, entre outros. Nesse contexto, 

a extensão não condiz com uma prática pedagógica libertadora. Segundo Freire (1983), 

a educação libertadora “aos homens, se lhes problematiza sua situação concreta, 

objetiva, real, para que, captando-a criticamente, atuem também criticamente sobre ela”. 

 Nesse sentido, podemos compreender que as trajetórias socioespaciais dos(as) 

estudantes negros(as) podem ser pensadas como um mecanismo de prática de uma 

extensão ligada à educação libertadora. As narrativas de nossos(as) entrevistados(as), 

muitos(as) oriundos(as) de famílias inter-raciais, evidenciam que suas trajetórias 

influenciaram as trajetórias de familiares principalmente em dois sentidos: (1) A 

elaboração de um olhar crítico sobre as relações étnico-raciais e situações de racismo; 

(2) A formação de uma concepção sobre a universidade como algo possível. O primeiro 

aspecto transparece na fala de Lucas, que evidencia alguns conflitos que ocorrem nesse 

processo: 

Quando a gente tem essa experiência aqui e a gente leva pra dentro de casa, 

pra família, não tem o tempo e o zelo de esperar que eles entendam. Porque 

eles são pessoas que dizem amar você, então eles têm que assimilar de cara, 

sabe? Então, eu quebrava muito o pau em casa. Não muito com a minha mãe, 

minha mãe é muito serena. Mas com a minha irmã, as minhas tias... eu tenho 

tia branca. [...] eu trazia, sempre racializava. Um programa de TV, uma 

novela que tava vendo... então eu era mais chato do que eu sempre fui. Mas 

eu sempre fui muito bem quisto por essa rede familiar, de parentesco, sabe? 

[...] É bacana o quanto isso é formativo até mesmo pra eles. [...] Em casa era 

onde eu achava mais difícil fazer intervenções. Mas é onde eu fazia e hoje 

vejo os frutos disso. Seja com meu afilhado, que tem 15 anos e não 

necessariamente é black power mas na questão identitária, não tem dúvida. 

Foi fazer balé no Bolshoi lá no meio dos gringos e brancos em Joinvile, mas 

fazia referências a bailarinos negros, à dificuldade que era pra esses se 

firmarem nessa formação. Então, acho que essas chatices nossas, com outra 

linguagem, com outro grau de processo formativo, podem e acontecem 

também nesse seio que tá longe da universidade, longe da leitura de textos, 

mas tem outros textos pra ser lidos no dia a dia e no contato. (Lucas, 

entrevista concedida no dia 22/02/2016) 

 A narrativa de Lucas indica que o compartilhamento das discussões sobre 

relações étnico-raciais no ambiente familiar pode ocorrer de forma tensa e contraditória, 

o que tem a ver com o modo como se desenvolvem as relações na família. Ao discorrer 

sobre as situações em que tecia alguma crítica sobre questões de gênero em casa, 

durante a infância, hooks (2013) relata que os pais costumavam reagir com represálias, 
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pois a postura crítica da filha parecia ameaçadora. Para hooks, essas experiências foram 

dolorosas e dificultaram que ela encontrasse, em casa, a sensação de um “lar”. A autora 

afirma ter encontrado seu lugar na teorização, que é o que permite que ela dê nome à 

sua dor. As situações vividas por hooks ocorreram em uma família patriarcal negra no 

Sul dos Estados Unidos durante o regime segregacionista e a diferença em relação às 

situações vividas pelos(as) estudantes negros(as) que participaram desta pesquisa 

indicam a importância de se compreender as trajetórias a partir do contexto histórico e 

espacial.  

Nossos(as) entrevistados(as) vivem a experiência de se posicionar criticamente 

junto à família em outro tempo e espaço. Na maioria dos casos que estudamos, as 

famílias são matriarcais e a ausência do pai como figura situada no topo da hierarquia 

familiar dentro do contexto patriarcal, de alguma forma, rompe com a estrutura 

tradicional de relações em que o questionamento tende a ser silenciado e punido. As 

mulheres têm papel fundamental na manutenção da família de Silvia e foram elas as 

mais afetadas no que diz respeito à trajetória acadêmica.  

[...] a [...] que é bem mais nova, quando eu entrei na universidade ela tava 

iniciando o ensino médio. Eu costumo dizer que eu tenho uma influência 

sobre a [...] porque quando ela começou a estudar o ensino médio, eu tava 

saindo praticamente. E aí eu comecei a passar o livro que eu lia, contava as 

histórias pra ela. E ela começou a achar isso interessante e começou a pegar 

os livros também lá na escola dela e se apaixonou por essa coisa de estudar. 

Antes ela era uma menina que tinha muita rejeição à escola. E depois que eu 

comecei a falar com ela e contar histórias ela passou a se interessar. E quando 

eu entrei na universidade, ela quis entrar também. Foi muito direta a reação; 

Aí na época eu já conhecia os meninos. Já tava no Lagente, o FazArte já 

existia como um cursinho popular. Ela fez matrícula no FazArte e depois fez 

geografia. E a [...], que é uma irmã mais velha, que foi aquela que me deu 

suporte pra que eu ficasse no curso, com a separação dos nossos pais, a [...] 

ficou bem sobrecarregada e estudar pra ela foi uma possibilidade de sair um 

pouco daquilo. E foi a mesma coisa, entrou pro FazArte e a gente foi 

estudando… o processo de formação, de preparação da Claudia pro 

vestibular foi muito interessante porque foi uma coisa muito conjunta. Ela 

vinha pra cá, estudava e depois a gente voltava pra casa e ficava discutindo 

matéria. Aí ela voltava pra casa, acordava de madrugada, assistia aula… [...] 

porque ela queria pra enfermagem, que é um curso mais concorrido. Já tinha 

cotas e ela tava com dúvida se ela faria por cotas. E aí eu tentei convencê-la, 

dizer que somos negras, das classes baixas, de escola pública. E ela com 

medo de a banca reprovar. Aí eu levei ela no Lagente... e aí ela tava lá e o [...] 

tava do lado e eu toquei no assunto e ela expressou um pouco dessa dúvida. 

O [...] olhou pra ela e disse, olha, isso é um direito nosso. Eu acho que ele foi 

tão convincente que ela não teve mais dúvida. Então eu acho que teve relação 

primeiro por esse trânsito, por eu já estar no laboratório, teve a possibilidade 

de ela aparecer por lá e fazer a trajetória dela. (Silvia, entrevista concedida no 

dia  
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 As experiências das irmãs de Silvia são ainda mais exemplares do impacto que o 

Movimento Negro Acadêmico pode exercer no espaço familiar porque a irmã optou por 

entrar no curso de Enfermagem que, como apontamos anteriormente, está em uma área 

da ciência em que os(as) negros(as) não entram ou entram em menor quantidade. É 

interessante observar esse movimento de uma ação que ocorre na academia, se reflete na 

família e retorna ao espaço acadêmico na forma de uma postura que contesta o status 

quo, uma postura que não necessariamente parte de alguém que se identifica como 

integrante do Movimento Negro, mas que não tem dúvida de sua identidade como negra 

e que se posiciona a partir desse lugar. É nesse sentido que afirmamos que as ações do 

Movimento Negro Acadêmico extrapolam o espaço acadêmico e afetam os demais 

espaços que compõem as trajetórias socioespaciais dos sujeitos.  

Esse contexto indica também aquilo que Gomes (2012) afirma sobre o 

Movimento Negro, que, por meio de suas ações políticas, principalmente aquelas 

voltadas para a educação, reeduca a si próprio, o Estado, a sociedade e o campo da 

educação sobre as relações étnico-raciais. Ao ocuparem uma série de lugares no espaço, 

os(as) estudantes negros(as) de origem popular estabelecem relações com esses lugares 

que implicam em mudanças em suas trajetórias tanto no contexto individual quanto 

coletivo.  
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Considerações finais 

 A realização desta pesquisa foi marcada pelo desafio de me situar em uma 

posição entre sujeito e “objeto” de estudo. Ao aceitar esse desafio, foi preciso ter em 

mente que não haveria um método único e específico para realizar a análise nesse 

contexto. Ao mesmo tempo, eu sabia que assumir esse lugar é algo necessário se 

queremos construir novas formas de nos abordar e de teorizar sobre nós. A isso, soma-

se o fato de que as discussões sobre as relações étnico-raciais na ciência geográfica são 

algo relativamente novo. Nesse sentido, o estudo das trajetórias socioespaciais como 

forma de situar os sujeitos e suas experiências no tempo e no espaço mostra-se 

promissor. Por meio das trajetórias socioespaciais, foi possível estender a análise às 

relações entre sujeito e espaço e evidenciar como a diferença se insere nesse processo.  

 As trajetórias também permitem uma abordagem relacional entre o indivíduo e o 

coletivo. As narrativas dos(as) entrevistados(as), assim como a revisão bibliográfica 

sobre intelectuais militantes negros(as) indicaram que algumas situações se repetem nas 

vidas de estudantes negros(as), ainda que estes(as) estejam situados em diferentes 

tempos e espaços. Compreender os lugares como “pontos de giro” nas trajetórias é algo 

que permite uma compreensão sobre como algumas espacialidades marcam o espaço e, 

implicando em territorializações (Oliveira, 2006; Haesbaert, 2007).  

 Assim como Machado (2011), não consideramos suficiente a abordagem do 

Movimento Negro unicamente a partir da categoria Território, tradicionalmente 

utilizada nos estudos geográficos sobre movimentos sociais. Assim, as trajetórias 

socioespaciais, assim como a identidade, a diferença e o corpo permitiram uma 

abordagem mais completa sobre esse Movimento. Nessa perspectiva, foi possível situar 

os(as) sujeitos como produtores de espacialidades diferenciadas.  

 Algo a se destacar com relação ao tema pesquisado é que o recorte adotado 

implica em que o estudo abrange um grupo muito pequeno em relação à totalidade da 

população negra brasileira. Conforme buscamos evidenciar no texto, os(as) intelectuais 

negros ainda são uma exceção à regra, tendo em vista que a sua situação sempre foi a de 

exclusão em relação à academia como lugar de produção do conhecimento (Ratts, 2009; 

2011; Lima, 2012; Carvalho, 2013). Assim, é preciso evidenciar que os(as) estudantes 

citados(as) na pesquisa são aqueles(as) que sobreviveram ao extermínio da juventude 

negra, ao silenciamento e a diversos outros obstáculos à sobrevivência e à ascensão 

social dos(as) negros(as) no Brasil.   
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 Ao estudarmos os deslocamentos entre os espaços de moradia, trabalho e lazer 

dos(as) estudantes negros(as), foi possível perceber como suas espacialidades são 

constrangidas por diversos(as) aspectos que têm em comum a raça como estrutural. 

Com muito cuidado para não aparentar uma situação de vitimização, procuramos 

evidenciar como os obstáculos impostos aos(as) negros(as) na vida acadêmica surgem 

tanto a partir de questões aparentemente simples, como o desconhecimento sobre o 

funcionamento do processo seletivo, até situações em que o racismo é manifestado sem 

medo de constrangimentos ou represálias, conforme alguns dos casos narrados. 

Optamos por não inserir no texto muitas narrativas sobre as situações de preconceito 

racial explícito vividas pelos(as) sujeitos(as) porque nosso foco aqui foi evidenciar que  

o racismo muitas vezes não é percebido nem mesmo pelas vítimas, que só passam a 

compreender como o pertencimento étnico-racial interfere em suas trajetórias a partir da 

adoção de um posicionamento crítico frente às relações étnico-raciais.  

 Conforme transpareceu nas falas dos(as) estudantes, essa adoção de uma postura 

crítica se dá de forma conflituosa e contraditória. O conhecer-se negro(a) implica em 

romper com algumas estruturas e práticas que fizeram parte de toda uma vida. O 

conflito entre ser militante e atuar profissionalmente como integrante de uma 

coletividade negra organizada ou se individualizar na academia, conforme apontado por 

Ratts (2009), é mais uma fonte de conflitos para os(as) intelectuais negros(as). O 

adoecimento psíquico diante desse conflito é algo que merece ser mais estudado, assim 

como o alcance dos estudos produzidos pelos(as) acadêmicos(as) negros(as).  

 Com relação ao espaço acadêmico, buscamos evidenciar que existe na UFG uma 

espacialidade diferenciada no que diz respeito às ações afirmativas. Essa diferença está 

diretamente relacionada ao modo como o Movimento Negro Acadêmico atuou e atua na 

instituição. No momento em que esta pesquisa foi realizada, a universidade passava por 

uma fase de surgimento de novos coletivos ligados à temática étnico-racial e de volta às 

atividades do CANBENAS e do NEAAD. Essa nova fase merece ser acompanhada, 

pois nosso pressuposto é de que a atuação desses grupos deverá alterar a situação atual 

de extrema institucionalização do debate sobre diferença e ações afirmativas. Este, aliás, 

é mais um aspecto a ser analisado com maior profundidade.  

Ao analisar as políticas de ações afirmativas, Santos S.A. (2007, p. 437) destaca 

que, ao serem impostas “de cima para baixo”, essas políticas tendem a se transformar 

em iniciativas neoliberais “imbecilizantes” ou “coisa para pobre”. Na compreensão do 

autor, as políticas de ação afirmativa devem ser conquistadas pela população, que 
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também deve ser responsável por seu controle democrático. Assim, entendemos que a 

UFG precisa avançar no que diz respeito à participação da comunidade acadêmica na 

gestão das ações afirmativas. O histórico de lutas pela conquista da adoção de cotas pela 

instituição, no entanto, demonstra que essa gestão participativa precisa ser conquistada. 

Mais uma vez, a questão do método se coloca.  

A universidade precisa aprender a lidar com as diferenças de forma transversal, 

em todas as suas ações, não se limitando a iniciativas pontuais, que não deixam de ser 

importantes. Um primeiro passo para o alcance desse objetivo é reconhecer o processo 

que a configurou como uma instituição em que as ações afirmativas encontraram um 

campo mais fértil em relação às outras universidades. É preciso conhecer a trajetória das 

ações afirmativas na instituição, o que passa pelo reconhecimento das trajetórias de 

intelectuais negros(as) no espaço acadêmico.   
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTUDANTES / EX-ESTUDANTES NEGROS  

 

 

Data da entrevista: ___/___/___ 

 
IDENTIFICAÇÃO 

1. Nome______________________________________________________________

_____________ 

2. Sexo________ 

3. Cor/raça________ 

4. Idade: _____ 

5. Local de 

nascimento_________________________________________________________ 

6. Local de nascimento dos 

pais__________________________________________________ 

7. Estado civil ________________  

8. Número de filhos _____________________ 

9. Escolaridade _________________________ 

10. Cidade 

domicilio___________________________________________________________ 

11. Bairro de domicilio 

________________________________________________________ 

 

TRAJETÓRIA FAMILIAR/ MEMÓRIA 

1) Qual a profissão de seus pais? 

2) Você viveu com seus pais durante toda sua infância? 

3) Como foi a sua infância? 
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4) Quais os lugares de lazer que freqüentava? 

5) Como era a sua residência na infância, adolescência, juventude? 

6) Você se lembra de seus colegas e amigos de infância? Fale um pouco deles 

7) Qual é a cor/raça dos seus colegas e amigos de infância? 

8) Você já foi discriminado quando era criança por causa de sua cor/raça? 

9) Se sim, em qual situação? 

10) A questão racial ou de cor era discutida em seu ambiente familiar? 

11) Como foi a vida de família?    

12) Você recebeu algum apelido por causa de sua cor quando era criança? 

13) Qual foi a sua reação? 

 

 

MIGRAÇÃO 

1) Você já morou em outras cidades? Quais? 

2) Fale sobre sua vida em cada uma das cidades que morou (condições de trabalho, 

estudo/escola, local de moradia, a casa, convivência familiar, lazer, locais freqüentados, 

grupo de amigos, etc). 

3) Quais foram os fatores que levaram às mudanças de cidade?  

4) Há quanto tempo mora em ____________? 

5) Como se sente morando/vivendo em __________? Por quê?  

 

 

TRAJETORIA PROFISSIONAL 

1) Qual é a sua profissão?Trabalha em uma (ou mais) empresa(s) ou por conta própria? 

2) Quanto tempo você trabalha por semana? 

3) Quanto tempo você gasta para chegar ao seu trabalho? 

4) Quais os meios de transporte você utiliza para ir ao trabalho?  

5) Como você se sente em seu trabalho? 

6) Você já teve dificuldades de encontrar trabalho por causa da sua cor/raça? 

7) Se não, por que? 

 

TRAJETÓRIA EDUCACIONAL 

1) Qual é a sua formação? 
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2) Fale sobre sua trajetória escolar. Você estudou em escola particular ou pública? 

3) Como era o seu relacionamento com os colegas de escola e professores? 

4) Você acredita que a questão da cor/raça tenha influenciado em suas relações pessoais na 

escola? 

5) Como você enxergava a possibilidade de cursar a faculdade? 

6) Sua família incentivou você a cursar a faculdade? 

7) Como foi o processo do vestibular? 

8) Fale sobre as suas primeiras experiências na faculdade. Você acha que a sua cor influenciou 

essas experiências? 

 

 

PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS/PROGRAMAS/NÚCLEOS OU GRUPOS DE PESQUISA SOBRE A 

QUESTÃO ÉTNICO-RACIAL 

1) De qual projeto/programa/núcleo ou grupo de discussão da temática étnico-racial você 

participou/participa? 

2) Quando você começou a participar? 

3) O que o motivou a participar? 

4) Quais eram/são as atividades realizadas? 

5) Onde eram/são realizadas as atividades? 

6) Você militava no Movimento Negro antes de ingressar no _______________? 

7) O que mudou na sua vida (relação trabalho, vida social, religião, escola, vida afetiva, relação 

com a família) depois de entrar no _____________________? 

8) Você começou a frequentar outros locais (religiosos, culturais, esportivos, de encontros...) 

depois de participar do _________________? Quais? Onde se localizam? 

9) Depois de ingressar no ________________ houve alguma mudança em relação ao que você 

pensa sobre a questão racial no seu cotidiano? 
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10)O que mudou na sua vida acadêmica depois de entrar no______________________? 

 

TRAJETÓRIA NO BAIRRO 

1) Anotar o tipo de habitação (pensão, casa de cômodos, apartamento, casa, sobrado...) 

2) Você é proprietário, inquilino ou cessionário de sua residência? 

3) Você possui outras propriedades? Se sim, onde? 

4) Desde quando você habita este bairro? Cidade? Estado? Habitação? 

5) Anteriormente onde você habitava? 

6) O que você pensa sobre seu(s) antigo(s) bairro(s)? Por que mudou? 

7) E do bairro atual o que você pensa? 

8) Em qual bairro/setor gostaria de morar? Por quê? 

9) Desde o seu nascimento quantas vezes você mudou de casa e de bairro? 

10) Onde você mais gostou de morar? 

11) Por quê? 

12) Em qual bairro você encontrou mais dificuldades? 

13) Quais dificuldades? 

14) Por quê? 

15) Nesse bairro você tem amigos e colegas? 

16) Como é a sua relação com osvizinhos? 

17) Você tem vizinhos(as) negro(as)? 

18) Você já vivenciou conflitos com seus vizinhos? 

19) Com quem e quais as razões? 

20) Como a sua família se sente neste bairro? 

21) O que você mais gosta e menos gosta no seu bairro? 

22) O que gostaria que tivesse no bairro que não tem (comércio, bancos, shoppings, 

hospitais, academias, etc.)? 

23) Quais locais costuma freqüentar/ir no bairro (bares, salões de beleza, templo 

religioso, boates, lanchonetes, praças, casa de amigos/parentes, academia, escola, etc.? 

24) Por que freqüenta estes locais? 

25) O que eles representam/significam para você? 

26) Você tem parentes que moram no bairro? 

27) Como costuma se deslocar pelo bairro – a pé, de bicicleta, carro, etc.?  

28) Como se sente se deslocando pelo bairro – bem, à vontade, segura, etc.? Por quê? 
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29) Qual o local que mais se sente à vontade, respeitado(a), aceito(a) no seu bairro? Por 

quê? Como se sente/O que sente quando está lá? 

 

TRAJETÓRIA DA VIDA SOCIAL 

1) Que locais costuma freqüentar/ir em Goiânia fora do horário de trabalho – durante a 

semana e nos finais de semana?  

2) Por que freqüenta estes lugares?  

3) Como se sente quando está lá?  

4) O que mais lhe faz sentir bem nestes locais – o relacionamento com as pessoas, o 

jeito de ser das pessoas, a forma como te tratam, olham, etc.? 

5) Que pessoas freqüentam estes locais? Com quem costuma ir a estes lugares? 

6) Qual o meio de transporte que costuma utilizar para se deslocar/ir até estes locais?  

7) Fale um pouco sobre o trajeto, como se sente o que pensa e o que você vê durante 

este trajeto? 

8) Além dos locais de trabalho, lazer e religião o que gostaria de ir/conhecer/freqüentar 

e não vai? Por que não vai a esses locais? 

 

 


