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É PRECISO AGIR 

 

Primeiro levaram os negros 

Mas não me importei com isso 

Eu não era negro 

Em seguida levaram alguns operários 

Mas não me importei com isso 

Eu também não era operário 

Depois prenderam os miseráveis 

Mas não me importei com isso 

Porque eu não sou miserável 

Depois agarraram uns desempregados 

Mas como tenho meu emprego 

Também não me importei 

Agora estão me levando 

Mas já é tarde 

Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo 

 

Bertold Brecht (1898-1956) 
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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a Política de Cotas instaurada mediante o 

cumprimento da Lei n.º 12.711, de 29 de agosto de 2012, na perspectiva de estudantes negros 

do Campus Porto Velho Zona Norte do Instituto Federal de Rondônia (IFRO), considerando 

suas trajetórias e condições disponibilizadas para concluírem com êxito o curso superior de 

Tecnologia em Gestão Pública. A referida lei, conhecida como Lei de Cotas, dispõe sobre o 

ingresso nas universidades e instituições federais de ensino técnico de nível médio e 

representa um avanço significativo por democratizar as condições de acesso à educação, 

porém, a questão da permanência e do êxito dos estudantes ainda são desafios. Por isso, a 

questão orientadora da pesquisa visa compreender como ocorre a trajetória dos estudantes que 

ingressam por cotas para negros e quais as condições que eles possuem para concluir o curso 

com êxito. A partir daí, por se tratar de uma pesquisa intervencionista, foram pensadas 

estratégias que visam contribuir com a trajetória desses estudantes. A pesquisa deu-se com a 

aplicação de um questionário para 19 estudantes cotistas negros do curso superior de 

Tecnologia em Gestão Pública; com a realização de entrevista e encontro individual com seis 

desses estudantes; com a realização de dois encontros com quatro professores que atuam no 

campus; um encontro com a Direção-Geral do campus; um encontro com a Coordenação de 

Assistência ao Educando do campus; um encontro com a Supervisão Pedagógica do campus; 

um encontro com a Coordenação do Curso e, por fim, com a realização de um encontro 

formativo voltado aos professores do campus, eventos realizados no período de 2018 a 2019. 

A análise da problemática consiste na performance de diálogos ficcionais traçados nos rastros 

das vozes ecoadas nesses encontros e entrevistas citados acima. A atitude teórico-

metodológica assumida na pesquisa é baseada na desconstrução proposta por Jacques Derrida 

e na terapia filosófica proposta por Ludwig Wittgenstein, por meio de jogos ficcionais de 

cenas, sendo que os encadeamentos discursivos foram feitos por meio de citações e enxertias. 

Considerando a importância de que o IFRO garanta o êxito e o bem-estar de todos os 

estudantes no ambiente escolar, percebeu-se que é necessário (re)pensar em trabalhos 

voltados ao fortalecimento da igualdade através de uma educação antirracista embasada na 

interculturalidade crítica.  

Palavras-chave: Cotas para Negros. Educação antirracista. Jogos ficcionais de cenas.  

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This research aims to analyze the Quota Policy established by complying with Law nº. 

12.711, of August 29, 2012, from the perspective of black students of the Porto Velho North 

Zone Campus of the Federal Institute of Rondônia (IFRO), considering their trajectories and 

conditions made available to successfully complete the degree course in Public Management 

Technology. This law, known as the Quota Law, provides for the entry into universities and 

federal institutions of secondary technical education and represents a significant advance for 

democratizing the conditions of access to education, but the issue of student permanence and 

success these are still challenges. Therefore, the guiding question of the research aims to 

understand how the trajectory of students entering black quotas occurs and the conditions they 

have to successfully complete the course. From this, because it is an interventionist research, 

strategies were designed to contribute to the trajectory of these students. The research took 

place through the application of a questionnaire to 19 black quota students of the Public 

Management Technology college; by conducting interviews and meeting with six of these 

students; holding two meetings with four on-campus teachers; a meeting with the campus 

Directorate General; a meeting with the campus Student Assistance Coordination; a meeting 

with the Pedagogical Supervision of the campus; a meeting with the Course Coordination and, 

finally, a formative meeting for campus teachers, events held from 2018 to 2019. The analysis 

of the problem consists in the performance of fictional dialogues traced in the echoed voices 

of the meetings and interviews cited above. The theoretical-methodological attitude assumed 

in the research is based on the deconstruction proposed by Jacques Derrida and the 

philosophical therapy proposed by Ludwig Wittgenstein, through fictional games of scenes, 

and the discursive links were made through quotes and grafts. Considering the importance of 

IFRO guaranteeing the success and well-being of all students in the school environment, it 

was realized that it is necessary to (re) think about works aimed at strengthening equality 

through an anti-racist education based on critical interculturality. 

Keywords: Racial Quotas for Black People. Anti-racist education. Fictional games of scenes. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

Meu enleio vem de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar a 

seguir um fio só; meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas 

histórias. 

 Clarice Lispector (1996, p. 64) 

 

A dor de um só homem é a dor de toda a humanidade.  

Ludwig Wittgenstein (1961, p. 62) 

 

 

As palavras de Clarice Lispector, acima, ilustram de onde veio meu interesse em 

estudar a trajetória dos cotistas negros1 no Campus Zona Norte, em Porto Velho – RO. Não 

houve um acontecimento específico que mobilizou a minha vontade de pesquisar sobre essa 

temática, mas, antes disso, minha história de vida me conduziu para esta pesquisa. 

Escrevemos com o corpo e o que nos propomos a escrever já está de certa forma escrito em 

nós. Com relação à segunda frase da epígrafe, entendo que: 

 

[...] os movimentos terapêuticos de uma investigação de um problema ou do 

que quer que seja não são nem contínuos e nem descontínuos, nem 

linearmente causais e nem explicativos. Uma terapia procede por analogias 

ou percepção corporal de semelhanças de família entre jogos de linguagem. 

Um sujeito terapeuta é um corpo simbólico-cultural mimético-performático. 

Sou o meu corpo, de modo que “O mundo é meu mundo por causa da 

linguagem”. (MIGUEL, 2015, p. 42). 
 

A minha história acadêmica, que inclui licenciatura em Letras e bacharelado em 

Direito, e profissional foi profundamente marcada pela influência de meu pai, um homem 

negro de raízes humildes, que teve a oportunidade de estudar somente até a terceira série do 

ensino fundamental, mas, contrário às expectativas sobre a sua condição, era um exímio leitor 

autodidata que sempre incentivou seus nove filhos a conquistarem a independência através 

dos estudos. 

Ingressei como servidora do Instituto Federal de Rondônia – IFRO2 em 2013, na 

época, com apenas 20 anos de idade e cursando Letras/Português na Universidade Federal de 

Rondônia – UNIR. Atuei como auxiliar de biblioteca no Campus Zona Norte por cerca de três 

                                                           
1 O termo é utilizado conforme o Estatuto da Igualdade Racial (Lei n.° 12.288, de 20 de julho de 2010) que 

considera como população negra “o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o 

quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam 

autodefinição análoga”. 
2 O Instituto Federal de Rondônia – IFRO é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação – MEC, 

criada através da Lei n.° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que oferta educação profissional e tecnológica no 

Estado de Rondônia, atuando também na educação básica, na educação superior, na pesquisa e no 

desenvolvimento de produtos e serviços em estreita articulação com a sociedade. 
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anos, e no Campus Calama por cerca de um ano. O trabalho na biblioteca proporcionou um 

contato muito intenso com os estudantes e, por meio de conversas informais e também da 

observação, percebia a dificuldade de alguns discentes em concluírem os estudos. Aquilo me 

intrigava e frequentemente estudantes “desapareciam” da biblioteca, quando eu questionava 

aos colegas o que havia acontecido, diziam que “fulano desistiu, não conseguiu prosseguir”. 

Quais os motivos que levam um estudante a desistir dos estudos? A questão me angustiava 

muito, pois lembro que meu pai sempre dizia que gostaria muito de ter estudado, mas que não 

teve oportunidades.  

Sobre a questão das oportunidades para negros descendentes de escravos no Brasil, é 

importante lembrar que a abolição da escravatura ocorreu oficialmente apenas em 1888 com a 

Lei Áurea, ou seja, legalmente há apenas 131 anos. É fundamental comentar que essa visão 

romântica de que uma princesa branca liberta os escravos por benevolência serve para 

mascarar a realidade histórica brasileira, pois a abolição foi um processo gradativo3 em que 

parte fundamental desse processo foi realizada pelos próprios escravizados e pelas populações 

negras libertas ou livres, por meio de um movimento de pressão muito forte que se perpetuou 

no período da pós-abolição.  

Além disso, obviamente, não foi uma “canetada” que mudou a realidade dessa 

população do dia para a noite, pois atualmente ainda vivemos em uma sociedade marcada 

pelas desigualdades. A minha família e a de milhões de brasileiros descendentes de escravos 

só tem três gerações livres, só da bisavó em diante. Meu pai nasceu em 1942, apenas 54 anos 

após a abolição legal, ou seja, a herança da escravidão também está presente na história da 

minha família. No entanto, entendo, assim como Djamila Ribeiro (2017, p. 86), que “[...] 

todas as pessoas possuem lugar de fala, pois estamos falando de localização social. E, a partir 

disso, é possível debater e refletir criticamente sobre os mais variados temas presentes na 

sociedade”. A autora afirma que todos os grupos podem e devem discutir questões raciais, 

porém falarão de lugares distintos, por isso, nesta pesquisa, os jogos de cenas também são 

constituídos pelos discursos dos estudantes cotistas negros na perspectiva de quem 

legitimamente pode responder sobre sua experiência em um contexto social meritocrático que 

                                                           
3 De acordo com Lilia M. Schwarcz, em Dicionário da Escravidão e Liberdade (2018), a partir de 1970, esse 

processo contou com o ativismo de profissionais liberais (barbeiros, professores, estudantes etc.) e também com 

um ativismo negro muito grande, onde sociedades beneficentes negras, irmandades negras e a própria população 

de escravos, libertos e livres se mobilizaram em prol da abolição. Além disso, a partir de 1980 a abolição se 

tornou uma questão supranacional, e as demandas dos movimentos negros eram muito fortes, especialmente as 

demandas por inclusão social. A Lei Áurea foi uma solução de compromisso que procurou agradar os 

abolicionistas ao conceder a abolição sem indenização, mas também agradou aos senhores de escravos, pois sem 

medidas de inclusão social permitiu que os ex-escravizados fossem mantidos nas plantações. 
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nega cotidianamente os processos históricos caracterizados por violentas desigualdades e 

exclusões.  

 

Se já estou fora de diversos espaços, um aliado veria a importância da minha 

fala sobre esses problemas que me afligem em vez de querer falar por mim. 

É necessário usar seu espaço de privilégio para dar espaços a grupos que não 

o têm, até porque esse privilégio foi construído em cima das costas de quem 

foi e é historicamente discriminado. (RIBEIRO, 2018, p. 83). 

 

Ainda segundo a autora, “pensar no lugar de fala seria romper com o silêncio 

instituído para quem foi subalternizado, um movimento no sentido de romper com a 

hierarquia, muito bem definida por Derrida como violenta” (2017, p. 90). O termo lugar de 

fala é muito utilizado na atualidade, mas cabe lembrar que diferentes movimentos, como os 

feministas, por exemplo, partem dessa reivindicação/problematização em seus marcos iniciais 

nas lutas por igualdade, evidenciando que as mulheres precisam falar por si mesmas, sem 

intermediadores. Como bem abordou a Profª. Drª. Josélia Gomes Neves durante a minha 

banca de qualificação, podemos lembrar de Olympe de Goujes (1971), francesa que propôs a 

Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã e uma evidente reação à Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão, resultante da Revolução Francesa. O lema Liberdade, 

Igualdade, Fraternidade não contemplava as mulheres. Nesse sentido, a autora explica:  

 

Neste período, surge no cenário das lutas a favor de uma sociedade 

democrática, uma figura especial, a francesa Olympe de Gouges, que em 

1791, lançou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. 

Corajosamente afirmava que se a mulher tem o direito de subir no cadafalso, 

ela deve poder subir também à tribuna. O preço por tanta ousadia foi alto: 

Olympe foi condenada à morte e submetida à guilhotina em 1793 por ter 

querido ser homem. As associações feministas francesas foram fechadas e o 

Código Napoleônico legitimou o casamento civil e subordinou a mulher ao 

marido. Há uma movimentação muito grande atualmente, por parte das 

entidades sociais no sentido de se promover uma revisão na Declaração dos 

Direitos do Homem para que contemple a perspectiva de gênero, incluindo 

as propostas já defendidas por Olympe de Gouges desde 1791. (NEVES, 

2003, p. 4). 

 

 Nessa mesma época, a inglesa Mary Wollstonecraft publicou o livro Uma 

reivindicação dos direitos da Mulher. Essas leituras impulsionaram o movimento sufragista 

na Europa, EUA e aqui no Brasil (1932) com trabalhos de várias mulheres, dentre as quais, a 

cientista e ativista política Bertha Lutz e a publicação de Nísia Floresta: Direitos das 

Mulheres e Injustiça dos homens. Esses trabalhos têm em comum a exigência da 

fala/narrativa como direito; mas essas temáticas passam por múltiplos e permanentes 

deslocamentos, como informa H. Bhabha em O local da cultura.  
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Essas pautas, embora tenham como ponto de partida demandas de determinados 

grupos sociais (o das mulheres), internamente evocam especificidades outras: as mulheres 

negras, já nesse tempo, bem antes da Ângela Davis escrever Mulheres, Raça e Classe ou Sueli 

Carneiro, em Enegrecer o Feminismo, não se sentiam contempladas nesses pontos. Em 1851, 

Sojourner Truth expõe essas especificidades no clássico discurso: “E não sou eu uma 

mulher?”4. Em 1975 a 1ª edição de Pedagogia do Oprimido já no prefácio escrito pelo 

professor Ernani Maria Fiori enfatiza este ato: Aprender a dizer a sua palavra, condição 

primeira de ruptura com a “cultura do silêncio”, que será apontada por Paulo Freire (1987) 

como uma das características do oprimido ou oprimida. Mais adiante apresenta a Pedagogia 

do Oprimido:  

 

[...] como aquela que tem de ser forjada com ele e não para ele, enquanto 

homens ou povos, na luta incessante de recuperação de sua humanidade. 

Pedagogia que faça da opressão e de suas causas objeto da reflexão dos 

oprimidos, de que resultará o seu engajamento necessário na luta por sua 

libertação, em que esta pedagogia se fará e refará [...] (FREIRE, 1987, p. 

17).  

 

Adverte aos intelectuais (intelectual orgânico/Gramsci) o cuidado de não usurpar o 

lugar do oprimido, assumir o papel de “[...] libertador dos oprimidos. Com eles se 

compromete, dentro do tempo, para com eles lutar” (FREIRE, 1987, p. 14).  

Apesar de atualmente o conceito de raça5 não se relacionar mais ao conceito biológico 

do século XVIII, a ideia das raças ainda opera ideologicamente na modernidade, criando 

sujeitos racializados e justificando há décadas configurações de submissão a padrões de poder 

coloniais. “Uma imagem mantinha-nos prisioneiros. E não podíamos escapar, pois ela residia 

em nossa linguagem, e esta parecia repeti-la para nós, inexoravelmente” (WITTGENSTEIN, 

2014, p. 72). Essa “imagem” criada pela invenção das raças se fixou e naturalizou. No 

                                                           
4 “[...] Daí eles falam dessa coisa na cabeça; como eles chamam isso… [alguém da audiência sussurra, 

“intelecto”]. É isso querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu 

copo não tem mais que um quarto, e o seu está cheio, por que você me impediria de completar a minha medida?” 

(OLIVEIRA; CUNHA; KIRCHHOFF, 2018, p. 26). 
5“A maioria dos pesquisadores brasileiros que atuam na área das relações raciais e interétnicas recorrem com 

mais frequência ao conceito de raça. Eles empregam ainda este conceito, não mais para afirmar sua realidade 

biológica, mas sim para explicar o racismo, na medida em que este fenômeno continua a se basear em crença na 

existência das raças hierarquizadas, raças fictícias ainda resistentes nas representações mentais e no imaginário 

coletivo de todos os povos e sociedades contemporâneas.” (MUNANGA, 2004, p. 13). Nesse mesmo sentido, 

Guimarães (2002, p. 50) afirma: “Repito aqui a posição que tenho adotado: ‘raça’ é não apenas uma categoria 

política necessária para organizar a resistência ao racismo no Brasil, mas é também categoria analítica 

indispensável: a única que revela que as discriminações e desigualdades que a noção brasileira de “cor” enseja 

são efetivamente raciais e não apenas de ‘classe’”. 
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entanto, acredito que podemos dela escapar ao romper com essa repetição através da 

criticidade. Nesse sentido, raça é um termo que: 

 

[...] foi ressignificado pelo Movimento Negro que, em várias situações o 

utiliza com um sentido político e de valorização do legado deixado pelos 

africanos. É importante, também, explicar que o emprego do termo étnico, 

na expressão étnico-racial, serve para marcar que essas relações tensas 

devidas a diferenças na cor da pele e traços fisionômicos o são também 

devido à raiz cultural plantada na ancestralidade africana, que difere em 

visão de mundo, valores e princípios das de origem indígena, européia e 

asiática. (BRASIL, 2004, p. 13). 

 

No Brasil, a prática do racismo é crime previsto no ordenamento jurídico desde a 

Constituição Federal (1988), que estabelece em seu art. 5º, inciso XLII, que “a prática de 

racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos 

da lei”. No entanto, o tema é complexo e ainda existem práticas racistas dentro e fora do 

contexto escolar que precisam ser problematizadas na escola, pois “se a educação sozinha, 

não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda.” (FREIRE, 2000, p. 67). 

São práticas aprendidas e, como afirma Nelson Mandela (2012, p. 817):  

 

Ninguém nasce a odiar outra pessoa por causa da cor da sua pele, da classe 

social ou da religião. As pessoas são ensinadas a odiar, mas se conseguem 

aprender o ódio também é possível ensinar-lhes o amor, porque o amor é 

mais inerente por natureza ao coração humano do que o seu oposto.  

 

Dessa forma, os processos de escolarização precisam ser corajosamente reorganizados 

e reorientados para a problematização intercultural crítica, procurando superar a 

interculturalidade assumida como elemento funcional para perpetuar a colonialidade6 nas suas 

diferentes manifestações7. Nesse sentido, trago o pensamento de Miguel (2015), de que os 

processos de escolarização precisam conviver com a diversidade e preparar para diversidade e 

mesmo para adversidades. A escola deve abrir-se para a problematização do mundo, isto é, de 

                                                           
6 Há uma diferença importante entre colonialismo e colonialidade, pois: “O colonialismo denota uma relação 

política e econômica, na qual a soberania de um povo está no poder de outro povo ou nação, o que constitui a 

referida nação em um império. Diferente desta idéia, a colonialidade se refere a um padrão de poder que emergiu 

como resultado do colonialismo moderno, mas em vez de estar limitado a uma relação formal de poder entre dois 

povos ou nações, se relaciona à forma como o trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações 

intersubjetivas se articulam entre si através do mercado capitalista mundial e da idéia de raça. Assim, apesar do 

colonialismo preceder a colonialidade, a colonialidade sobrevive ao colonialismo. Ela se mantém viva em textos 

didáticos, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na cultura, no sentido comum, na auto-imagem dos 

povos, nas aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos de nossa experiência moderna. Neste sentido, 

respiramos a colonialidade na modernidade cotidianamente.” (MALDONADO-TORRES, 2007, p. 131). 
7 “Enquanto no interculturalismo funcional busca-se promover o diálogo e a tolerância sem tocar as causas da 

assimetria social e cultural hoje vigentes, no interculturalismo crítico busca-se suprimi-las por métodos políticos 

não violentos.” (TUBINO, 2005, p. 8). 
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todos os campos de atividade humana, de todas as formas de vida e de todas as práticas 

culturais.  

Retomando os rastros de minhas vivências, durante a faculdade, no curso de 

Letras/Português, iniciei alguns estudos que me direcionaram para o trabalho com as 

minorias. De março a novembro de 2011, participei como voluntária do Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero – GEPGÊNERO/UNIR8, onde 

tive a oportunidade de realizar pesquisas sobre as mulheres ribeirinhas, sobre a violência de 

gênero e a violência racial. As experiências vivenciadas nesse grupo de estudos foram 

intensas e transformaram meu olhar sobre a sociedade, pois além de ser o meu primeiro 

contato com textos de Simone de Beauvoir9 e com os estudos pós-coloniais, fizemos 

pesquisas in loco em comunidades ribeirinhas de Rondônia. Com o intuito de produzir 

material para as pesquisas do grupo, fotografávamos, aplicávamos questionários e 

conversávamos com mulheres do assentamento de Joana D’Arc III e também da Comunidade 

do Distrito de Nazaré, ambos em Rondônia.  

A exclusão e a violência contra as mulheres é uma realidade bem próxima de nós, mas 

que muitas vezes não conhecemos, pois não saímos do “nosso mundo” para enxergar o 

“mundo do outro”. Considero esse deslocamento enriquecedor e promotor de uma visão mais 

justa sobre a sociedade, acredito que todos deveriam ter a oportunidade de passar pela 

experiência desconstrucionista que a pesquisa promove. Ainda sobre as pesquisas com as 

mulheres, percebi que dentro desse grupo existem subdivisões. Há uma desigualdade entre as 

condições de vida de uma mulher negra e as de uma mulher branca. Nesse sentido, mobilizo a 

voz de Grada Kilomba em entrevista concedida à Djamila Ribeiro em 2016: 

 

Parte do processo de descolonização é se fazer essas questões. É perguntar, 

às vezes não ter a resposta, e fazer novas perguntas. Quando eu trabalho, sou 

a favor de criar novas questões, e não necessariamente de encontrar as 

respostas. Às vezes esperamos fazer perguntas tão divinas que ninguém pode 

responder, perguntas tão absolutas que ficam à espera de uma receita, de 

uma resposta absoluta. E isso é uma contradição do processo. Acho que o 

próprio processo de descolonização é fazer novas questões que ajudam a 

desmantelar o colonialismo. (RIBEIRO, 2018, p. 109). 

 

Percebe-se que muitas vezes a situação da mulher negra na atualidade apresenta-se 

como um prolongamento do período da escravidão, pois ainda há uma grande desigualdade 

entre mulheres brancas e negras. “O racismo cria uma hierarquia de gênero que coloca a 

                                                           
8 Coordenado pela Profª. Drª. Maria das Graças Silva Nascimento Silva, vinculada ao Departamento de 

Geografia da Universidade Federal de Rondônia.  
9 A autora foi uma precursora ao contestar como somos formados e produzidos enquanto sujeitos genéricos ao 

discutir a identidade e o processo de identificação como homens/mulheres; mães/pais; genros/noras etc.  
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mulher negra na situação de maior vulnerabilidade social” (RIBEIRO, 2018, p. 133). Os 

relatos das mulheres que sofrem discriminação de gênero e étnico-racial são intensos e 

ilustram que o racismo é, pois, um fenômeno complexo caracterizado por diferentes 

manifestações.  

 

Por trás da cor negra, há tempos criaram-se várias superstições, atribuindo-se 

a ela toda espécie de má sorte, de agouros e de malignidade. Assim, a cor 

negra (o preto) é a cor do demônio, a cor negativa, a do mau presságio, a da 

magia negra, a das pessoas ruins e negativistas, a das trevas. (LIMA, 1997, 

p. 99). 
 

Articulando o trecho citado acima com os estudos de Stuart Hall e Kathryn 

Woodward, destaco a importância da linguagem para a construção da identidade, pois alguns 

discursos proferidos de forma “impensada” muitas vezes coadunam para reforçar essa 

identidade negativa a que Lima se refere. Frases como “serviço de preto”, “a coisa tá preta”, 

“mercado negro”, “denegrir”, “não sou tuas negas”, dentre outras, se referem a coisas ruins, 

pois o negro/preto ainda é visto como sinônimo de negatividade, enquanto o branco é visto 

como algo bom, puro, por exemplo, “inveja branca”. Como essa imagem foi construída? Esse 

é um dos pontos relevantes sobre essa temática, tendo em vista que não devemos apenas 

aceitar ou, pior ainda, ignorar as diferenças, mas questioná-las, compreendendo sua formação.  

Quando cito o termo “diferenças”, o que vem em mente?10 A norma que mantém a 

estrutura colonial considera o branco como não racializado, ser branco opera então como uma 

afirmação política no sentido de ser a centralidade, o padrão, onde os não brancos são 

considerados diferentes. Grada Kilomba afirma que é preciso acabar com o discurso de que os 

negros são discriminados e violentados por serem diferentes. “Não sou discriminada porque 

sou diferente, eu me torno diferente através da discriminação” (RIBEIRO, 2018, p. 111). A 

colonialidade é tão forte nas instituições de ensino que somos ensinados a pensar o diferente a 

partir do branco. Essa afirmação possui uma construção teórica imensa e nos leva ao fato de 

que é preciso desconstruir o racismo e descolonizar11 o conhecimento. Movimentos como o 

                                                           
10 “[...] lembremos que o Brasil é tido como a nação como a segunda maior população de ascendência negra do 

mundo, a primeira sendo a Nigéria.” (CARVALHO, 2001, p. 9). Somos um país de ascendência negra, de 

maioria negra, assim considerados os pretos e pardos, mas com nossas lentes de colonizados consideramos 

“diferente” o que foge do padrão branco europeu.  
11 “[...] descolonialidade desde os estudos de giro-descolonial desde a qual tem se desenvolvido diversas críticas 

à perspectiva eurocêntrica de conhecimento descorporificada. Mignolo (2003) destaca que o reconhecimento do 

pensamento do outro é caracterizado como a descolonialidade e se expressa na crítica da diferença colonial; isto 

significa um reordenamento da geopolítica do conhecimento na crítica da subalternização da perspectiva dos 

conhecimentos invisibilizados e uma verdadeira emergência do pensamento como uma nova modalidade 

epistemológica na interseção da tradição ocidental e na diversidade de categorias suprimidas sob o ocidentalismo 

e o eurocentrismo.” (TAMAYO-OSORIO, 2017, p. 42). 
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Critical Whiteness12 mostram que é necessário começar a marcar. Nesse sentido, explica 

Grada Kilomba: 

 

E o que quer dizer marcar? Quer dizer também falar sobre diferenças. Por 

exemplo, como pessoas negras, muitas vezes, somos referidos como 

diferentes. E eu coloco a questão: diferente de quem? Quem é diferente? Tu 

és diferente de mim ou eu sou de ti? Para dizer a verdade, somos 

reciprocamente diferentes. Então a diferença vem de onde? Eu só me torno 

diferente se a pessoa branca se vê como ponto de referência, como a norma 

da qual difiro. Quando me coloco como a norma, aí os outros se tornam 

diferentes de mim. Então é preciso desconstruir o que é diferença. 

(RIBEIRO, 2018, p. 111). 

 

Durante o ano de 2012, participei como bolsista de um programa de extensão da UNIR 

chamado Açaí Filosófico13, no qual tive a oportunidade de olhar filosoficamente sobre 

diversos assuntos importantes e que geravam polêmica na época. Foram tratados temas como 

bioética, biodiversidade, preservação ambiental, formação de identidade cultural, cotas raciais 

e sociais, estruturas hiperurbanizadas, filosofia ecológica, dentre outros. Destaco que no início 

de 2012 organizamos um debate público sobre cotas denominado Brasil em branco e preto: 

ações afirmativas e cotas raciais. Por que não? Esse evento despertou meu interesse em 

estudar cotas para negros no Brasil.  

Paralelamente a isso, cursei Direito e passei a me interessar por Direitos Humanos, 

área que mostrou que o contexto social brasileiro carrega contradições e questões complexas 

que exigem muita reflexão e ação. Dediquei-me a compreender os aspectos jurídicos das cotas 

para universidades e institutos federais e devido a minha experiência enquanto servidora da 

educação, percebi que a teoria jurídica talvez não correspondesse à prática no ambiente 

escolar. Sequer sabemos se esses estudantes que ingressam no Instituto através de cotas têm 

condições suficientes para concluir os estudos. Sabemos que ele ingressa por cotas, que a letra 

da lei é cumprida, mas e o papel social das cotas? Esse estudante consegue terminar os 

estudos? Como o IFRO acompanha o estudante cotista?  

                                                           
12 Movimento que problematiza a identidade racial branca. Frantz Fanon foi um dos precursores desse 

movimento com a publicação em 1952 da obra Pele Negra, Máscaras Brancas, na qual ele argumenta que é 

necessário a abolição das “raças” para libertar o branco de sua branquitude e o negro de sua negritude, pois essa 

categorização configura-se em um encarceramento que dificulta a pessoa de gozar de sua condição humana.  
13 Constituiu-se em uma Ação de Extensão coordenada pela Profª. Drª. em Filosofia Tiziana Cocchieri, vinculada 

ao Departamento de Filosofia da UNIR. O programa cultural consistia na produção de debates públicos 

periódicos, mesas-redondas e produção de eventos culturais voltados para desenvolvimento, consolidação e 

promoção da reflexão filosófica em torno da temática regional, pertinente às questões que envolvem a realidade 

da região amazônica, concatenando-as a problematizações universais e contemporâneas relevantes. 
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A instituição carece de informações sobre os cotistas, pois nem mesmo nos painéis de 

indicadores do IFRO14 constam dados sobre a trajetória (evasão e êxito) desse grupo 

específico. No meu entendimento, se a forma de ingresso é específica (reserva legal), 

deveriam ser realizados estudos direcionados a compreender a trajetória desse grupo no 

ambiente escolar, pois suas condições de permanência no ambiente escolar também podem 

possuir especificidades.  

No decorrer do curso de Direito, no final do ano de 2011, participei como voluntária 

do Projeto Resgate Social dos Apenados em Rondônia – RESSOAR, que visa à reanálise da 

situação processual de presos definitivos e provisórios, bem como a inspeção das unidades 

carcerárias em Rondônia. Uma das atividades desenvolvidas consistia em aplicar 

questionários aos apenados15 em situação de privação de liberdade. Enquanto servidora da 

educação, ver a situação dos apenados foi uma experiência impactante, pois levantamentos16 

apontam que mais da metade da população carcerária brasileira não concluiu sequer o ensino 

fundamental. 

Sobre o assunto, destaco ainda a sentença proferida por uma magistrada da 5ª Vara 

Criminal de Campinas, que condenou um acusado de latrocínio, mas ressaltou que “vale 

anotar que o réu não possui o estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos e cabelos 

claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido”17. Como é triste ver que em pleno 

século XXI falas ainda ecoarem a voz do médico americano Samuel George Morton18 ao 

acreditar que há na aparência física o traço de um destino.  

Destaca-se que “a escola vem funcionando, desde os inícios da Modernidade, como a 

mais eficiente e ampla maquinaria encarregada de formar o que se denomina o sujeito 

moderno e, por aí, de formar o próprio mundo moderno”. E sem dúvida essa formação é 

seletiva e “será tão mais eficiente quanto mais seletiva for; aliás, as sociedades modernas são 

altamente seletivas e nisso não há novidade alguma” (VEIGA-NETO, 2003, p. 2014), e isso 

foi ficando mais nítido no decorrer de minha escolarização. Ainda sobre modernidade e 

                                                           
14 Software desenvolvido em Porto Velho (RO) composto por dados oriundos de sistemas acadêmicos do IFRO e 

governamentais. O painel centraliza as informações e serve como ferramenta de apoio na tomada de decisões 

institucionais. 
15 Apliquei questionários aos apenados da Penitenciária Ênio Pinheiro, da Penitenciária de Médio Porte – 

Pandinha e do Presídio Urso Branco (Casa de Detenção José Mario Alves da Silva). O objetivo era verificar se 

havia, de acordo com a Lei de Execuções Penais, benefícios ou penalidades a serem apuradas, necessidade de 

atendimento médico/odontológico ou necessidade de transferência do apenado.  
16 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen/2016. 
17 Folha de São Paulo (2019). 
18 Defendia o racismo científico e a superioridade dos caucasianos baseado em estudos nos crânios humanos. No 

mesmo sentido, Cesare Lombroso criou no século XX a teoria do criminoso nato, que defendia que a fisionomia 

do homem criminoso seria composta por pele, olhos e cabelos escuros. Essa teoria influenciou a formação do 

atual Código Penal Brasileiro (elaborado em 1940).  
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sujeito moderno, mobilizo o entendimento do grupo de pesquisa 

“Modernidade/Colonialidade” formado por intelectuais da América Latina, dentre os quais 

Catherine Walsh, que entendem que “a colonialidade é constitutiva da modernidade, e não 

derivada” (MIGNOLO, 2005, p. 75). Nesse sentido: 

 

[...] modernidade e colonialidade são as duas faces da mesma moeda. Graças 

à colonialidade, a Europa pode produzir as ciências humanas como modelo 

único, universal e objetivo na produção de conhecimentos, além de deserdar 

todas as epistemologias da periferia do ocidente. (OLIVEIRA; CANDAU, 

2010, p. 17). 

 

De volta às minhas vivências, após concluir o curso de Letras, fiz duas 

especializações, uma delas em Libras e Educação para Surdos pela União das Escolas 

Superiores de Rondônia – UNIRON e outra em Docência no Ensino Superior (FARO). 

Destaco um fato marcante que ocorreu durante um congresso sobre a discriminação sofrida 

pelos surdos. Um dos palestrantes afirmou que sofria uma tripla discriminação: primeiramente 

por ser negro, depois por ser surdo e também por ser pobre. Ou seja, para ele, a discriminação 

racial é ainda mais forte que a sofrida pela surdez ou por sua condição social. Pensei muito 

sobre a força das palavras proferidas por aquele rapaz. É como nos diz Veiga-Neto (2003), 

nesse campo, as estatísticas demográficas são de fato cruéis e impressionantes. E o que nos é 

dado imediatamente à observação é a assimetria na distribuição racial – ou, se preferirmos, a 

assimetria na distribuição étnica. 

Por fim, em 2017 fui aprovada em um novo concurso do IFRO e atualmente exerço 

minhas funções como Revisora de Textos na Assessoria de Comunicação da Reitoria. Após a 

leitura de diversos documentos institucionais, compreendi que a evasão escolar realmente 

apresenta-se como um desafio para o Instituto, o que inclusive mobilizou órgãos de controle 

externo (CGU e TCU)19 a emitirem recomendações com vistas a fomentar melhorias. No 

entanto, apesar de o Instituto se preocupar com o êxito dos estudantes em geral, até o 

momento não há um olhar direcionado para os cotistas negros. 

Surgiu então a oportunidade do mestrado profissional em educação, que possibilita um 

estudo mais aprofundado por estar aliado às práticas que envolvem o ambiente escolar. 

Escrevi um projeto e vibrei com a oportunidade de direcionar o olhar para os cotistas negros e 

pôr à mostra20 algumas questões sobre sua jornada21 no Instituto Federal de Rondônia.  

                                                           
19 Controladoria-Geral da União e Tribunal de Contas da União, respectivamente. 
20 “Levar esta problematização ao divã terapêutico wittgensteiniano, não se trata de procurar o que está oculto, 

ou aquilo que ‘está por trás das aparências’, mas de ‘compreender algo que está manifesto’.” (TAMAYO-

OSORIO, 2017, p. 42). 



23 
 

2 INTRODUÇÃO 

 

“Não pense, mas olhe!” 

Wittgenstein (2014, § 66, p. 51) 

 

“Queremos compreender algo que já está aberto diante de nossos olhos. Porque, 

em um certo sentido, é isso que parecemos não compreender.” 

Wittgenstein (2014, § 89, p. 64)  
 

A colonização da região que hoje é o Estado de Rondônia ocorreu a partir do século 

XVIII e deve muito aos negros. Vieram para a região, juntamente com os portugueses, 

escravos africanos e afro-caribenhos (barbadianos22/antilhanos), o que mostra que a 

escravidão não é algo distante da realidade do Estado. Os negros foram subjugados, 

explorados, tiveram seus corpos transformados em mercadoria em virtude da cor de sua pele, 

e, por fim, como mais uma forma de controle, silenciados.  

Como veremos ao longo desta pesquisa, o Brasil foi o último país da América 

Ocidental a acabar com a escravidão e mesmo após a conquista de sua liberdade, o negro 

ficou à própria sorte, sem nenhum programa de apoio governamental à sua integração na 

sociedade. O negro é marcado pela luta. Luta por um espaço na sociedade. Luta por um 

espaço no mercado de trabalho. Luta por um espaço na escola! 

 

As lutas não têm sido ganhas de maneira fácil, os movimentos sociais negros 

e indígenas ainda enfrentam grandes desafios, mas construíram fortes 

estratégias de resistências ao processo de negação das consequências da 

história de escravização e do processo colonialista vivenciado. (MOURA, 

2015, p. 27). 

 

Em Portugal, oficialmente todos são da mesma cor. Sob o pretexto do princípio da 

igualdade, é proibida a coleta de dados com base na cor das pessoas, o que oculta as 

desigualdades raciais bem como a necessidade de políticas públicas. No Estado de Rondônia, 

segundo Teixeira23, poucos estudos são realizados sobre as nossas populações, “nesse sentido, 

                                                                                                                                                                                     
21 Considerando a perspectiva não essencialista wittgensteiniana, ou seja, como o significado está no uso, nas 

práticas, enfatizo que o significado desse termo é utilizado tendo como inspiração a Jornada do Herói de Joseph 

Campbell.  
22 Muitos eram letrados e possuíam formação escolar, por isso também compunham parte da mão de obra 

especializada de Rondônia: médicos, enfermeiros, professores, etc. Destaca-se que ao usar o termo barbadianos 

“[...] escritores, historiadores, cronistas e viajantes que escrevem sobre a História da Amazônia e a História 

Regional de Rondônia mascararam, limitaram, generalizaram e/ou homogeneizaram a realidade sobre a 

identidade dos imigrantes afro-caribenhos. [...] Entretanto, nossa pesquisa reconheceu algumas das identidades e 

nacionalidades dos/as imigrantes negros/as das Antilhas e concluiu que a nomenclatura “antilhanos” é a melhor 

forma empregada de denominação para uma comunidade multicultural e heterogênea”. (BLACKMAN, 2015, p. 

18-110). 
23 Segundo o autor, o desconhecimento sobre o trabalho e contribuição do negro para Rondônia aumenta a 

sensação de que sua presença teve pouco significado na constituição da sociedade rondoniense, reforçando a 

exclusão e o racismo.  
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notamos uma grande lacuna no tocante às questões identitárias e culturais do povo 

rondoniense” (2009, p. 04).  

 

Por que a boca do sujeito negro deve ser presa? O que poderia dizer o sujeito 

negro se sua boca não fosse selada? E o que o sujeito branco deveria ouvir? 

Há um medo apreensivo de que, se o sujeito colonial falar, o colonizador terá 

que escutar. Ele/ela seria forçado a um confronto desconfortável com a 

verdade dos “Outros”. Verdades que foram negadas, reprimidas e mantidas 

em silêncio, como segredos. Eu gosto dessa frase “quieto na medida em que 

é forçado a”. (KILOMBA, 2012, p. 20). 

 

Pesquisas24 produzidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

apontam que o país é desigual e que os negros sofrem mais com desemprego, têm os menores 

salários, têm menos acesso à educação e isso reflete na população carcerária. Dados do 

Infopen25 sobre a população carcerária de Rondônia revelam que o número de presidiários 

pretos e pardos é cerca de três vezes maior que o número de presidiários brancos.   

Com esse panorama, é nítida a importância de estudos sobre a população negra em 

todos os espaços, uma vez que mostram as marcas deixadas por práticas racistas. Sobretudo 

na escola que “transformou-se em arenas onde se dão violentos choques teóricos e práticos 

em torno de infinitas questões culturais.” (VEIGA-NETO, 2003, p. 5): 

 

Falar de racismo, opressão de gênero, é visto geralmente como algo chato, 

“mimimi” ou outras formas de deslegitimação. A tomada de consciência 

sobre o que significa desestabilizar a norma hegemônica é vista como 

inapropriada ou agressiva porque aí se está confrontando poder. (RIBEIRO, 

2017, p. 79). 

  

 

Segundo Hall (2006) existem três principais concepções de identidade: sujeito do 

iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno. Resumidamente, a primeira é 

individualista e concentra a identidade no interior do indivíduo, pois acreditavam que ela 

surgia com o nascimento; a segunda considerava que a identidade se formava na relação com 

as pessoas (interativa), porém o sujeito ainda possuía dentro de si o “eu real”; a terceira, que 

mais nos interessa, não considera a identidade como fixa, essencial ou permanente, sendo 

definida histórica e socialmente, nunca biologicamente. Para esse autor, “as sociedades da 

modernidade tardia, argumenta ele, são caracterizadas pela “diferença”; elas são atravessadas 

por diferentes divisões e antagonismos sociais que produzem uma variedade de diferentes 

“posições de sujeito”, isto é, identidades – para os indivíduos” (HALL, 2006, p. 17). Discutir 
                                                           
24 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – PNAD Contínua 2016. 
25 Levantamento de Informações Penitenciárias do ano de 2016, somando-se pretos (1.053) e pardos (4.218) em 

comparação ao número de presidiários brancos (1.419) em Rondônia. 
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a formação da identidade (o que sou) e da diferença (o que não sou)26 é interessante quando 

abordamos práticas racistas na sociedade contemporânea, pois observa-se que o racismo vem 

tomando uma nova roupagem:  

 

Estamos também entrando no novo milênio com a nova forma de racismo: o 

racismo construído com base nas diferenças culturais e identitárias. 

Devemos, portanto observar um grande paradoxo a partir dessa nova forma 

de racismo: racistas e anti-racistas carregam a mesma bandeira baseada no 

respeito das diferenças culturais e na construção de uma política 

multiculturalista. Se por um lado, os movimentos negros exigem o 

reconhecimento público de sua identidade para a construção de uma nova 

imagem positiva que possa lhes devolver, entre outros, a sua auto-estima 

rasgada pela alienação racial, os partidos e movimentos de extrema direita na 

Europa, reivindicam o mesmo respeito à cultura “ocidental” local como 

pretexto para viver separados dos imigrantes árabes, africanos e outros dos 

países não ocidentais. (MUNANGA, 2004, p. 11). 

 

Nesse sentido, tendo em vista que a identidade do sujeito pós-moderno é formada 

socialmente (tornar-se negro27, tornar-se mulher...) e sendo as sociedades modernas e pós-

modernas, por definição, sociedades de mudanças constantes, temos que a identidade do 

sujeito pós-moderno é capaz de desarticular as identidades estáveis do passado, abrindo para 

novas articulações, e também de criar novas identidades.  

 

As transformações associadas à modernidade libertaram o indivíduo de seus 

apoios estáveis nas tradições e nas estruturas. Antes se acreditava que essas 

eram divinamente estabelecidas; não estavam sujeitas, portanto, a mudanças 

fundamentais. (HALL, 2006, p. 26). 

 

Consideramos, assim como Silva (2014), que a identidade e a diferença são 

interdependentes e resultados de criações linguísticas, uma vez que as palavras só possuem 

sentido em seus usos28, não possuindo um significado fixo, imutável, elas agem como ecos, 

rastros de significação. O filósofo da linguagem Jacques Derrida argumenta que o falante 

individual não é capaz de fixar o significado de uma forma final, nesse sentido, se na própria 

linguagem o significado é instável por que como sujeitos poderíamos definir algo em nós que 

                                                           
26 Para pensarmos, mobilizo a seguinte citação de Nienov: “[...] (no fundo [na verdade], este pensamento 

teológico-religioso [metafísico-transcedental] da constituição [ereção] da subjetividade pela alteridade da 

debilidade é tributário [devedor, dependente] da lógica [do raciocínio] maniqueísta [dualista, binária] belicosa 

[guerreira] que segrega [separa: afasta, aparta, divide, desagrega] o mundo em bons [irmãos, amigos] e maus 

[estranhos, inimigos])”. (NIENOV, 2014, p. 219). 
27 “No Brasil ser negro é tornar-se negro. O conhecimento dessas questões pode nos ajudar a superar o medo 

e/ou desprezo das diferenças raciais ainda presente na escola e na sociedade. Entender essa complexidade é uma 

tarefa dos/as profissionais da educação. É tarefa de uma escola que se quer formar cidadão e, por isso mesmo, 

não pode deixar de incluir a questão racial no seu currículo e na sua prática.” (GOMES, 2005, p. 89). 
28 “Para uma grande classe de casos – mesmo que não para todos – de utilização da palavra “significado”, pode-

se explicar esta palavra do seguinte modo: O significado de uma palavra é seu uso na linguagem.” 

(WITTGENSTEIN, 2014, p. 38). 
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nos identifique essencialmente e que está pautado na base da categoria de raça que também é 

diacrônica? 

 

O significado é inerentemente instável: ele procura o fechamento (a 

identidade), mas ele é constantemente perturbado (pela diferença). Ele está 

constantemente escapulindo de nós. Existem sempre significados 

suplementares sobre os quais não temos qualquer controle, que surgirão e 

subverterão nossas tentativas para criar mundos fixos e estáveis. 

(DERRIDA, 1981 apud SILVA, 2006, p. 11). 

 

Segundo Silva (2014), quando dizemos atos de criação linguística refutamos qualquer 

definição de identidade e diferença como elementos da natureza que sempre estiveram por aí 

à espera de serem revelados, descobertos, respeitados ou tolerados. A identidade e a diferença 

são, pelo contrário, ativamente produzidas social e culturalmente. “Somos nós que a 

fabricamos, no contexto de relações culturais e sociais” (2014, p. 76) e por isso a identidade é 

móvel e modificada por diversas influências. O problema da identidade está ancorado nos 

conceitos de raça e gênero, que mantêm até hoje a colonialidade em suas diversas 

manifestações, mas ao mesmo tempo se tornam ferramentas políticas de luta e de resistência 

quando pensadas e questionadas sob um viés crítico e pós-colonial29. Tamayo-Osorio (2017) 

afirma que a colonialidade opera com diversas manifestações (do poder, do saber e do ser). 

Mobilizo Oliveira e Candau (2010) que explicam a colonialidade do poder:  

 

Nesse sentido, o colonizador destrói o imaginário do outro, invizibilizando-o 

e subalternizando-o, enquanto reafirma o próprio imaginário. Assim, a 

colonialidade do poder reprime os modos de produção de conhecimento, os 

saberes, o mundo simbólico, as imagens do colonizado e impõe novos. 

Opera-se, então, a naturalização do imaginário do invasor europeu, a 

subalternização epistêmica do outro não-europeu e a própria negação e o 

esquecimento de processos históricos não-europeus. Essa operação se 

realizou de várias formas, como a sedução pela cultura colonialista, o 

fetichismo cultural que o europeu cria em torno de sua cultura, estimulando 

forte aspiração à cultura europeia por parte dos sujeitos subalternizados. 

Portanto, o eurocentrismo não é a perspectiva cognitiva somente dos 

europeus, mas torna-se também do conjunto daqueles educados sob sua 

hegemonia. (OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 19). 

 

                                                           
29 Pós-colonial no sentido em que Miguel elucida: “O prefixo pós em pós-metafísica – o qual será também 

agregado a outras palavras, resultando em combinações, tais como: pós-estruturalismo, pós-humanismo, pós-

ceticismo etc. – não deve ser entendido como negação e nem como uma referência temporal que indicaria “o que 

vem após”, “o que sucede”, seja o que seja o antecessor ou o sucessor. Alternativamente, qualquer que seja o 

problema a que ele esteja referido, usaremos o pós para nos desobrigarmos a optar entre duas alternativas em 

oposição, ou mesmo entre alternativas intermediárias que expressem graus de intensidade de posicionamento 

entre essas duas alternativas extremas, reconhecendo, assim, a impossibilidade de superação da oposição, mas 

abrindo, porém, a possibilidade de se ver de outras maneiras o problema que a oposição captura binariamente.” 

(MIGUEL, 2016, p. 373). 
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Nesse sentido, é preciso romper com a colonialidade e suas diversas categorias 

pensadas como universais, a exemplo da raça e do gênero, estudando e questionando  

 

[...] não só as experiências, identidades e relações históricas que se 

sustentam na imposição de uma classificação étnico-racial da população 

mundial colonizada, ao mesmo tempo que questiona a dieta unilateral30 de 

imagens [...] que na escola se processa. (TAMAYO-OSORIO, 2017, p. 41).  

 

Muitas vezes, a escola limita-se ao discurso sobre tolerar e aceitar as diferenças, no 

entanto, o próprio termo “tolerar” carrega consigo um binarismo, a hierarquização onde o 

superior tolera ou aceita o inferior. O discurso afeta as condutas dos indivíduos e contribui 

para a formação da identidade, por isso a preocupação dos estudos culturais é voltada a propor 

uma nova representação, pois as representações formam as identidades. Consideramos muito 

interessante o posicionamento do professor Alfredo Veiga-Neto para problematizar a questão 

da diferença ao afirmar que:  

 

Não é difícil constatar que entre as certezas inquestionáveis assumidas por 

boa e expressiva parte disso que se costuma chamar de pensamento 

pedagógico brasileiro está a crença de que a inclusão social depende, 

necessária e basicamente, de ações inclusivas na escola. E mais: não é raro 

nos depararmos com posições que parecem nada terem apreendido com as 

teorias críticas do currículo e com a Nova Sociologia da Educação, pois 

veem a educação escolarizada como capaz de promover, per se e 

suficientemente, a equalização econômica, a justiça social, a saúde, os 

direitos humanos, a consciência ecológica e por aí afora. (VEIGA-NETO, 

2003, p. 212). 

 

Esse autor considera que é ingênuo e cruel pensar no desaparecimento da diferença. 

Ingênuo, por razões epistemológicas que as assim chamadas Filosofias da Diferença há muito 

tempo vêm demonstrando; e também porque confunde diferença com desigualdade. Cruel, 

porque as tentativas de anular a diferença acabam levando à colonização e à anulação do 

outro; na tentativa de acabar com a diferença, de rebater a alteridade à identidade, destrói-se o 

outro. Essa destruição pode se dar de três maneiras: 1) ou se transforma o outro (anulando o 

que ele tinha dele mesmo), 2) ou se faz do outro um simulacro (mantendo-o no ridículo para 

que ‘eu’ reforce, em mim mesmo, a boa imagem que faço de mim) ou 3) simplesmente se 

elimina o outro. 

As práticas racistas ainda existem no Brasil, e um estudante negro e pobre sofre o 

dobro da discriminação suportada por um estudante branco e pobre, já que ambos sofrem pela 

                                                           
30 A autora utiliza o termo “dieta unilateral” no sentido do aforismo 593 de Investigações Filosóficas. “Uma 

causal principal das doenças filosóficas – dieta unilateral: alimentamos nosso pensar só uma espécie de 

exemplos.” (WITTGENSTEIN, 2014, p. 208). 
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condição socioeconômica, mas só o primeiro pela cor da pele.  A Carta Magna brasileira31 

proíbe práticas racistas ou qualquer outra forma de discriminação, no entanto, infelizmente, os 

mecanismos de discriminação racial ainda perpetuam em nossa sociedade, se materializando 

de diversas formas, inclusive de formas ditas veladas, o chamado “racismo à brasileira”. A 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, 

ratificada pelo Brasil desde 1967, preceitua que: 

 

Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas 

com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos 

raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser 

necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou 

exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais 

medidas não conduzam, em consequência, a manutenção de direitos 

separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido 

alcançados os seus objetivos. (BRASIL, 1968, Parte I, Art. 1, 4). 

  

As políticas de ações afirmativas são um conjunto de ações governamentais para 

proteger populações historicamente excluídas, as chamadas “minorias”. “Em termos práticos, 

as organizações devem agir positiva, afirmativa e agressivamente para remover todas as 

barreiras, mesmo que informais ou sutis” (SILVÉRIO, 2002, p. 92). É importante destacar 

que ações afirmativas não são apenas as cotas: 

 

[...] a diabólica definição/redução da política pública de ação afirmativa à 

cota (em especial, pela imprensa escrita e falada) tenta nos impor a 

continuidade material e simbólica da posição subalterna, antes mesmo que a 

crítica ao daltonismo dos trópicos (ou moreno), que vem sendo arduamente 

construída por militantes e intelectuais dos movimentos negros, tenha seus 

primeiros resultados práticos. (SILVÉRIO, 2002, p. 91). 

 

Nesse sentido, a Lei n.º 12.711/2012, conhecida como Lei de Cotas, ao possibilitar o 

acesso à educação, por meio das chamadas cotas raciais, a pretos e pardos possibilita a 

“desracialização” de elites intelectuais e econômicas majoritariamente brancas. Guimarães 

(1996) nos lembra que a sociedade brasileira teve outros casos de discriminação positiva bem-

sucedidos: 

[...] a chamada lei de dois terços, assinada por Vargas, que exigia a 

contratação de pelo menos dois terços de trabalhadores nacionais por 

qualquer empresa instalada no país; e a legislação de incentivos fiscais para 

aplicações industriais no Nordeste, depois expandida para o Norte, que 

propiciou a criação de uma burguesia industrial e uma moderna classe média 

nordestina. Ambas as políticas foram amplamente justificadas, aceitas, 

quando não implementadas pelas mesmas pessoas, ou grupos sociais, que 

hoje resistem a uma discriminação positiva dos negros. (GUIMARÃES, 

1996, p. 236). 

                                                           
31 Art. 3°, IV da CF/88. 
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Sobre os antecedentes históricos da Lei de Cotas, Carvalho (2001) revela que durante 

a III Reunião Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 

Correlata realizada em agosto de 2001, o governo brasileiro admitiu ao mundo, após anos de 

uma luta histórica protagonizada pelo Movimento Negro, que existe discriminação racial no 

Brasil. A partir daí começaram a surgir vários tipos de ações afirmativas como resposta às 

demandas da sociedade e da comunidade internacional. Nesse momento, surgiram as 

discussões que mostraram que, no âmbito do ensino, “universalizou-se apenas a concorrência, 

mas não as condições para competir” (CARVALHO, 2001, p. 6).  

Por conta da Lei n.º 3.708, de 09 de novembro de 2001, “entre as universidades, as 

primeiras a instituírem cotas para negros, em 2002, foram a Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense (UENF)” (NASCIMENTO, 

2008, p. 3). No entanto, no âmbito federal, a Universidade de Brasília – UnB foi a pioneira no 

país a adotar o sistema de cotas em seus vestibulares com a aprovação da proposta em 2003. 

No manuscrito da proposta de cotas de 2001, a UnB se posiciona: 

 

Os negros, que representam 45% da população do país, somam apenas 2% 

da população universitária brasileira; os brancos e amarelos, que 

representam 54% da população, detêm 98% das vagas atuais do ensino 

superior; na UnB, 99% dos professores são brancos e em torno de 90% dos 

alunos são brancos. Já contamos com um contingente suficiente de negros 

preparados para cursar nossas universidades, porém que não conseguem 

vencer a competição desleal com os brancos de melhor renda que pagam 

cursinhos mais poderosos. Temos que construir uma academia que reflita a 

diversidade racial e étnica da nossa nação, para que possa pensar melhor as 

soluções urgentes de que precisamos para resolver os graves problemas da 

nossa sociedade. (CARVALHO, 2001, p. 31). 

 

Ao encontro desse movimento há também o Manifesto em Defesa da Justiça e 

Constitucionalidade das Cotas (2008), documento entregue ao ministro e presidente do 

Supremo Tribunal Federal, à época, Gilmar Mendes. O texto destaca o papel do Movimento 

Negro, pois “a primeira expressão clara, na esfera pública, de uma demanda por políticas de 

ação afirmativa específicas para os negros no Brasil surgiu na Convenção Nacional do Negro 

Brasileiro, realizada em 1945 e 1946” (NASCIMENTO, 2008, p. 1). Nascimento (2008) 

mostra que foram necessárias décadas de lutas do Movimento Negro para que essas demandas 

fossem ouvidas. A própria Lei de Cotas (Projeto de Lei n.º 73/1999, transformado na Lei 

Ordinária n.º 12.711/2012) tramitou32 durante treze anos até ser sancionada e contou com 

                                                           
32Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=15013. Acesso 

em: 19 set. 2019, às 23h13. 
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forte ativismo de movimentos negros e sociais.  

 Ainda há um longo caminho para superar as distâncias geradas por práticas racistas, e, 

segundo Luciana Jaccoud (2008), as desigualdades raciais no Brasil configuram-se como um 

fenômeno complexo e ainda perpetuado em nossa sociedade. Veiga-Neto (2003) explica que a 

questão racial e étnica não pode ser separada das demais questões sociais, econômicas, 

pedagógicas e culturais. Entendemos que políticas inclusivas que privilegiam o acesso dos 

negros ao ambiente escolar visam contribuir, a médio prazo, para o aplainamento das 

desigualdades econômicas, além de reparar uma injustiça social acumulada por gerações. 

Nesse sentido,  

 

Lembremos: em 1888, ano da abolição da escravatura, os brancos (e aqueles 

não-brancos que se incorporaram ao seu grupo) detinham o controle sobre 

todas as áreas de decisão e influência na sociedade [...] E esse controle de 

quase todos os espaços jamais saiu de suas mãos. Quanto aos negros, 

estavam confinados às atividades de baixo prestígio e de difícil acumulação 

de riqueza, como as tarefas agrícolas e os trabalhos manuais de menor 

qualificação. Nas primeiras décadas do século vinte, aqueles pequenos 

nichos de trabalho qualificado que os negros haviam adquirido foram deles 

retirados e transferidos para os imigrantes europeus, numa política 

deliberada de embranquecer todos os espaços de poder e importância no 

país. Já nos anos trinta foram criadas e consolidadas mais instituições de 

ensino superior, pelos brancos e para os brancos: novas redes do ensino, da 

pesquisa e da expansão e melhoria das profissões liberais foram formadas e 

reproduzidas desde então, sempre entre os brancos. Por tudo isso, a 

sociedade brasileira tem funcionado, ao longo de mais de cem anos, como 

um sistema que se auto-regula de modo a reproduzir constantemente a 

mesma desigualdade racial. Apesar da rigidez dos estamentos no Brasil, 

vimos no século vinte alguns momentos de mobilidade social; já a nossa 

mobilidade racial, porém, tem sido extremamente restrita. Em suma: a 

desigualdade social foi construída em cima da desigualdade racial, que foi 

naturalizada por efeito de um discurso ideológico legitimador que fechou as 

portas para a exposição de conflitos, facilitando a reprodução da nossa 

crônica desigualdade socio-racial, em que a cor emblemática da ascensão 

social é a branca e a cor emblemática da exclusão e do fracasso é a negra. 

(CARVALHO, 2001, p. 32). 

 

O IFRO teve seu primeiro processo seletivo em 2009 e desde então opera com ações 

afirmativas33, pois a política institucional considera que a educação vai além do acesso ao 

ambiente escolar, sendo necessário garantir os meios para que os estudantes obtenham êxito 

nos estudos. Dentre esses meios, destaca-se a “igualdade de condições para acesso e 

permanência na escola”, conforme orienta a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC: 

                                                           
33 Na época, em 2009, disponibilizou vagas para filhos de agricultores ou participantes do Programa Mulheres 

Mil (do Ministério da Educação).  
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Entretanto, não basta admitir a educação como direito fundamental. É 

necessário concretizar e prover as ações que permitam a garantia desse 

direito. Nesse sentido, tanto a CF, em seu art. 206, quanto a LDB, em seu 

art. 3º, indicam os seguintes princípios, com relação direta com o sucesso 

escolar, para que o processo educacional ocorra de forma efetiva: a 

igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a garantia 

do padrão de qualidade, a valorização do profissional da educação escolar e 

a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. 

(SETEC/MEC, 2014, p. 15, grifo nosso). 

 

A Lei de Cotas dispõe sobre o ingresso em universidades e em instituições federais de 

ensino técnico de nível médio. Atuando na educação básica e superior, essa lei fundamenta-se 

no princípio da igualdade consagrado no artigo 206 da Constituição Federal de 1988 e é 

considerada uma política pública de ação afirmativa que objetiva a inclusão social ao 

aumentar o acesso ao ensino de estudantes que pertencem a grupos historicamente 

discriminados (cota étnico-racial) e a classes menos favorecidas economicamente (cota 

social). Apesar de representar um avanço significativo por democratizar as condições de 

acesso à educação, a permanência e o êxito dos estudantes ainda são desafios para as 

instituições escolares. Celia Maria Haas e Milton Linhares afirmam: 

 

As palavras “acesso”, “permanência” e “apoio”, conforme entendimento do 

plano, representam sua estrutura, como se delas dependesse o sucesso da 

política de ações afirmativas. Não basta propiciar o acesso, pois é necessário 

conferir, após o ingresso, igualdade de condições de permanência do 

estudante no ensino superior público, já que dificilmente os indivíduos deste 

contingente estão em igualdade de condições no que tange à questão 

socioeconômica. Do contrário, teria a universidade que admitir o 

considerável risco de evasão desse grupo de beneficiados por falta de 

condições sociais, econômicas e intelectuais. (HAAS; LINHARES, 2012, p. 

853). 

 

O IFRO opera de acordo com a legislação34 e destina 50% das vagas ao sistema de 

ações afirmativas e cotas sociais/raciais, sendo reservadas aos estudantes que tenham cursado 

o nível de ensino anterior ao pretendido integral e exclusivamente na rede pública de ensino. 

Dessas vagas, metade é reservada aos estudantes oriundos de famílias com renda per capita 

igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e outra metade é destinada aos estudantes com 

renda per capita maior que um salário mínimo e meio.  

Nessas duas modalidades de renda, há o percentual de reserva de vagas para cotistas 

étnico-raciais pretos, pardos e indígenas, conforme a composição da população de Rondônia 

registrada no último censo demográfico do IBGE. Além disso, o IFRO também destina 5% 

                                                           
34 Lei n.° 12.711, de 28/08/2012; Decreto nº 7.824, de 11/10/2012; Portaria Normativa nº 18, de 11/10/2012; 

Resolução n° 71/CONSUP/IFRO/2016; Recomendação nº 1/2015/MPF/PR-RO do MPF/RO. 
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das vagas de ampla concorrência às pessoas com deficiência. 

Em agosto de 2022, a Lei de Cotas completará dez anos de existência e precisará ser 

revista35, por isso, pesquisas sobre a temática são extremamente importantes para toda a 

sociedade. O IFRO carece de informações sobre os cotistas, sabe-se apenas que a letra da lei é 

cumprida e que esses estudantes ingressam por cotas, porém, após isso, seu percurso escolar é 

desconhecido. Por isso, o problema que orientou essa pesquisa foi: o que acontece com os 

cotistas negros após ingressarem no curso superior de Tecnologia em Gestão Pública? 

Partindo dessas considerações e entendendo o ambiente escolar “na interseção entre o 

jogo do pastor e o jogo da cidade”36, o direcionamento da pesquisa deu-se ao problematizar 

com estudantes, professores e gestores como o IFRO tem trabalhado com os cotistas raciais 

no curso Tecnólogo em Gestão Pública do Campus Porto Velho Zona Norte e como isso se 

reflete no percurso escolar desses estudantes.  

Outras questões que orientaram a investigação dessa problemática no curso superior 

de Tecnologia em Gestão Pública do Campus Zona Norte foram: quantos estudantes cotistas 

negros ingressaram no período de 2013.1 a 2016.1 e quantos tiveram êxito acadêmico37? 

Quais os problemas encontrados na instituição que dificultam o êxito desses estudantes? 

Como a instituição (professores, técnicos e gestores) atua com os estudantes após o ingresso 

por cotas e como implementar ações voltadas para os cotistas negros? 

 Consideramos o estudo da trajetória dos cotistas negros relevante para o Instituto 

Federal de Rondônia e também para outras instituições públicas federais de ensino, pois, com 

isso, é possível pensar em políticas e estratégias específicas para contribuir com o êxito 

acadêmico desse grupo, o que acreditamos contribuir diretamente para a diminuição das 

desigualdades sociais. 

A escolha do Campus Zona Norte como local para a pesquisa ocorreu devido a minha 

experiência como auxiliar de biblioteca no campus e após verificar nos Painéis de Indicadores 

do IFRO a informação de que esse é o campus do Instituto que possui o maior número de 

estudantes evadidos (somando evadidos, desligados e transferidos externos), sendo 

                                                           
35 O artigo 7º da lei dispõe que “No prazo de dez anos a contar da data de publicação desta Lei, será promovida a 

revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e 

indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio 

em escolas públicas”.  
36 “Inteiramente afinada com a racionalidade política moderna, ela totaliza, ao mesmo tempo em que 

individualiza; isso é, se por um lado a escola constitui individualidades singulares, criando subjetividades que se 

pensam únicas e indivisíveis, ela também cria posições de sujeito subordinadas a um todo social, fora das quais 

cada sujeito nem mesmo faz sentido.” (VEIGA-NETO, 2011, p. 9). 
37 De acordo com o Plano Estratégico do IFRO (PDI 2014-2018), considera-se êxito quando o estudante 

integraliza todos os componentes curriculares e tem direito à certificação. 
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responsável por 29,4% de toda a evasão do Instituto em 2017. Além disso, o curso de 

Tecnologia em Gestão Pública foi implantado em 2013, ano em que o campus passou a ter 

atividades próprias, sendo um bom corpus para a pesquisa por ter várias turmas que já 

concluíram.  

Ressaltamos que dos 122 estudantes matriculados nesse curso no ano de 2017, 75 

deles evadiram, ou seja, 61% dos estudantes não concluíram o curso. É um dado alarmante e 

preocupante no contexto geral da problemática da evasão escolar e denota a importância de 

pesquisar a trajetória dos cotistas negros nesse curso. Além da importância da pesquisa para a 

educação básica e superior, a iniciativa da pesquisa se deu especialmente por não sabermos o 

que acontece com esses estudantes após o ingresso no IFRO. Essa trajetória não pode 

permanecer invisibilizada, pois o IFRO é uma instituição nova, de apenas dez anos, e essas 

informações podem servir para subsidiar a tomada de decisão pela gestão com o objetivo de 

avançar constantemente, aprimorando sua atuação com os cotistas tendo em vista a 

responsabilidade social que carrega.  

 

Ciente da sua responsabilidade social, o IFRO estabelece políticas para 

assegurar aos estudantes de grupos sociais minoritários, com necessidades 

educacionais especiais, deficientes ou com mobilidade reduzida, as 

condições básicas de acesso, permanência e êxito à Educação Profissional e 

Tecnológica de nível Médio e Superior em todas as unidades. Com essas 

ações, o IFRO objetiva transformar a realidade positivamente e assim reduzir 

as desigualdades sociais. É a partir da realização de ações de 

responsabilidade social direcionadas à inclusão social e produtiva que a 

instituição de ensino se aproxima e se envolve com a sociedade na qual está 

inserida. (PDI IFRO 2018-2022, p. 113). 

 

Por esse motivo, a primeira fase da pesquisa consistiu em reunir informações junto à 

Coordenação de Registros Acadêmicos – CRA do Campus Zona Norte e à Diretoria de 

Gestão e Tecnologia da Informação – DGTI da Reitoria. Tivemos acesso às planilhas 

elaboradas pela CRA das seis turmas regulares (de 2013.1 até 2016.1) que ingressaram por 

meio do Processo Seletivo do IFRO ou do Sisu38. Após isso, para verificarmos as informações 

específicas sobre os cotistas negros, consultamos o Sistema de Gestão Acadêmica – SIGA e 

uma planilha da DGTI contendo informações anteriores à implantação desse sistema. 

 Consideramos essa fase da pesquisa necessária, pois, além de importante para 

nortear as ações do Instituto com os cotistas, os números serviram para ampliar nossa visão 

sobre o êxito do cotista após o ingresso na instituição. Após essa fase e com os dados pessoais 

dos estudantes em mãos, enviamos um questionário survey por e-mail para os estudantes 
                                                           
38 Sistema de Seleção Unificada, plataforma eletrônica que disponibiliza vagas em instituições públicas para 

estudantes que participam do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM.  
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cotistas negros do curso com o intuito de selecionarmos quem participaria da próxima etapa 

da pesquisa. Como a pesquisa foi realizada com estudantes de 2013.1 até 2016.1, a maioria 

deles não possui mais vínculo com a instituição (formados, evadidos, desistentes), por isso, 

apenas 19 estudantes responderam o questionário e seis deles se dispuseram a participar dos 

encontros pessoalmente. 

Realizamos seis encontros individuais, com duração média de três horas cada, para 

entrevistarmos os estudantes cotistas negros, visando entender como se deu sua trajetória 

escolar no IFRO, os desafios enfrentados e suas necessidades. Articulando esses materiais 

com os que foram coletados nas fases anteriores da pesquisa (registros acadêmicos e 

questionário survey), direcionamos o trabalho com os professores do curso e com a equipe 

técnica e gestora do IFRO.  

A organização desse texto está dividida em apresentação, introdução, cena 

introdutória e três cenas nomeadas e construídas tendo como inspiração o modelo39 

estabelecido por Joseph Campbell para a jornada do herói na obra O Herói de Mil Faces40. O 

autor desenvolveu um trabalho com base no estudo minucioso da estrutura de mitos, fábulas, 

lendas e histórias modernas para chegar a uma estrutura de três estágios e doze passos que 

caracterizam a jornada do herói. Tendo como inspiração essa obra, organizamos o texto em 

três atos ou cenas principais: a Partida, a Iniciação e o Retorno.  

No entanto, é importante destacar que com o advento do pós-estruturalismo o modelo 

de Campbell perdeu seu status de monomito, uma vez que a desconstrução de Derrida rejeita 

a noção de origem ou modelo universal. Por esse motivo, não consideramos a jornada 

estruturada por Campbell como um modelo universal para a jornada do herói, transgredimos 

ao nos inspirar nos estágios e passos elencados por ele como uma possibilidade para a 

organização textual dessa dissertação (que não é seguida à risca). Sobre esse assunto, retomo 

as palavras da Profª. Drª. Carolina Tamayo Osorio durante minha banca de qualificação ao 

afirmar que Wittgenstein nos convoca a praticarmos a pesquisa dentro das lutas de força nas 

                                                           
39 “Usada com critério, como um meio e não como fórmula rígida, uma vez que não se preocupe em ser 

determinista a respeito de qual é qual arquétipo e qual é qual etapa em detrimento do entendimento de tais 

elementos em contato dinâmico uns com os outros, tal ferramenta tem muito a contribuir, principalmente em um 

primeiro contato, que pode colocar a narrativa em questão lado a lado com muitas outras que, de outra forma, 

dificilmente poderiam ser vistas como esse tipo particular de precursor num sentido borgiano, isto é, uma obra 

cuja leitura poderia influenciar a leitura de outra, mesmo que os autores de ambas sequer conhecessem tal outra 

obra.” (XAVIER, 2009, p. 120). 
40 Essa obra analisa que, apesar das diferenças entre as diversas mitologias e religiões da humanidade, há a 

presença de um monomito (ou um mito primário) que norteia a jornada dos heróis. Enquanto desconstrucionistas 

rejeitamos essa visão de que mitos são narrativas universais e estáveis, apenas utilizamos como inspiração o 

modelo elaborado por Campbell para a organização do texto, mas consideramos a história como intertexto e os 

contextos culturais como relevantes, sendo, pois, impossível um modelo universal. Utilizamos a estrutura como 

uma possibilidade de modelo, jamais como única e universal.  
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quais ela se ancora. Isso significa partir a pesquisa como aquilo que pode nos ajudar a 

administrar uma doença, mas jamais erradicá-la por completo ou impedir que ela assuma 

outras configurações e se transforme em outras doenças. E prossegue:  

 

Ver um problema como se fosse uma doença incurável possibilita novos 

afetos, desfaz antigos afetos, nos permite não só inverter nosso olhar, mas 

também descolocar as relações de poder que o sustentam, isto é, inverter as 

ordens dos regímenes de verdade, encontra-nos diante de outras 

epistemologias, que tem sido invisibilizadas pelo do domínio do 

ocidentalíssimo como forma de pensamento. Essa incurabilidade nos permite 

entrar em outros mundos, isto é, entrar nas práticas vistas como 

indisciplinares. E é claro que fazer pesquisa acadêmica deixando-se orientar 

por esta perspectiva causa dores, medos e angustias, o pesquisador se 

enfrenta com uma concepção de mundo completamente desconhecida para 

ele, mas só na possibilidade de abrir-se para além da pesquisa ancorada na 

verificação, será possível olhar com outras lentes, estando nem plenamente 

dentro nem plenamente fora, mas na dobra, na desobediência epistêmica, no 

seu caso, produzir uma escrita também mais indisciplinar sobre práticas 

racistas e sujeitos racializados. (TAMAYO-OSORIO, 2019, p. 3). 

 

Tamayo (2019) denota que tradicionalmente os caminhos da pesquisa nos levam a 

procurar explicações (pesquisas verificacionistas), mas é possível subverter essa ordem com 

uma prática investigativa menos colonizadora de pensamentos e mais descolonizadora, uma 

prática investigava não dogmática no campo da pesquisa em educação. Nesse sentido, o texto 

O ramo do ouro de Frazer (2007) de Wittgenstein critica ironicamente: 

[...] o cientificismo à la Frazer em geral. Para Wittgenstein, não se tratava 

apenas de se concordar com o fato de que a magia é metafísica, mas também 

de que qualquer atividade gramatical é, por si mesma, metafísica. Portanto, 

também o cientista é um metafísico. A gramática é um conjunto de relações 

internas que guia as nossas ações, tal como um manual de “como fazer”. [...] 

O fato é que Wittgenstein não critica as explicações de Frazer por serem elas 

falsas ou verdadeiras, mas porque elas são explicações. (TAMAYO-

OSORIO, 2013 apud TAMAYO-OSORIO, 2019, p. 3, grifo do autor). 

  

 Enfatizo que não há um herói nesse texto que percorra todos os passos e estágios, ou 

que siga à risca os passos elencados pela jornada de Campbell, a organização textual da 

pesquisa trata-se de uma inspiração que nos remete aos jogos de linguagem com vistas a 

homenagear os estudantes cotistas negros participantes da pesquisa, por esse motivo seus 

nomes e ilustrações são inspiradas em super-heróis negros. Nesse mesmo caminho, para os 

demais participantes da pesquisa nos inspiramos em nomes de personalidades engajadas na 

luta contra práticas racistas. Para nós, nenhum modelo precede a cultura, pois não existe 

verdade universal e absoluta, desconstruímos também ao estabelecer uma tensão entre a 

realidade e a ficção. 
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Durante nossa jornada, a Partida é marcada principalmente pela apresentação do herói 

e da missão, na Cena 1 – O Encontro com a Mentora, apresentamos o encontro da 

pesquisadora com sua orientadora, onde elas conversam sobre a atitude teórico-metodológica 

assumida na condução da pesquisa; o processo de reestruturação do projeto de pesquisa; além 

de apresentar os estudantes participantes e o direcionamento da pesquisa.  

A Iniciação do herói é composta por seis passos que narram os desafios e a 

aproximação de seus objetivos, podendo contar com aliados ou não. No nosso texto, a 

Iniciação é composta pela Cena 2 – A Travessia do Limiar, na qual discutimos as cotas no 

ambiente escolar e apresentamos alguns desafios enfrentados durante a jornada dos estudantes 

cotistas negros no curso Tecnólogo em Gestão Pública.  

Por fim, o último estágio da jornada de Campbell é chamado de Retorno. Nele, o herói 

volta ao mundo transformado por suas experiências. No nosso texto, durante a Cena 3 – Os 

aliados na jornada dos heróis, apresentamos um panorama sobre como vem  sendo realizado 

o trabalho com as diferenças no curso estudado e as problemáticas envolvidas nessa tarefa. 

Além disso, apresentamos um recorte da formação realizada com os professores, onde foram 

abordados conceitos básicos e indispensáveis voltados para uma postura educacional crítica e 

antirracista com vistas a contribuir com a jornada dos estudantes cotistas negros na instituição 

e para a formação dos estudantes em geral. 
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2.1 Cena introdutória: para começo de conversa... 

 

Por que o que é colocado em questão é precisamente a busca por um começo 

correto, um ponto de partida absoluto, uma responsabilidade principal.  

Jacques Derrida (1991, p. 37) 

 

Figura 1 – Ilustração41 digital que problematiza a condição dos negros no contexto educacional brasileiro atual 

 
Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

Denominamos esse momento de um “começo de conversa”. Mas 

não existe nesta narrativa nem fim e nem começo, mas textos 

tecidos, dobras, entrelaçamento de diferentes fios, linhas de 

significado ou de força, o que Jacques Derrida chamada de 

abertura de “Différrance”, o “feixe”. Entendemos com esse 

                                                           
41 Ilustrações, gráficos, tabelas etc., cada uma dessas representações é entendida nesta pesquisa sob uma 

perspectiva wittgensteiniana como jogos de linguagem que possuem entre si semelhanças de família, mas jamais 

poderemos dizer que há um elemento essencial que caracterize todos eles. Nas palavras de Wittgenstein “[...] na 

prática do uso da linguagem, uma parte grita as palavras, a outra age de acordo com elas [...] chamarei de ‘jogos 

de linguagem’ também a totalidade formada pela linguagem e pelas atividades com as quais ela vem 

entrelaçada” (WITTGENSTEIN, 2014, p. 18-19). Assim, ao trazer ilustrações para o texto, proponho uma 

alternativa às formas rígidas e homogêneas de se pensar e fazer pesquisa acadêmica. “Aqui, o observador de tais 

imagens deve permitir seu corpo todo acionar os rastros gerados pelas foto-grafias concebidas como um processo 

gerador de significações a-temporais, descontínuas, situadas, contigenciais, a-espaciais, infinitas, imprevisíveis, 

mutantes.” (TAMAYO, 2019, p. 77). 
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filósofo, acerca da epígrafe acima, que não existe ponto de 

partida justificável para razões a serem explicadas. 

 

Mas se não existe começo justificável, e alguém 

deve começar somente por convenção ou hábito, como 

aquilo que pré-existe ou pré-data qualquer 

“verdadeiro” começo, então nós estamos já a caminho 

de um sistema de uma lei que dita como procedemos. 

Pois, todo começo, traçado e assombrado por aquilo 

que está diante dele, e que, embora invisível e 

aparentemente mudo, é aquilo ao qual nós, portanto, 

respondemos, e do qual partimos através do mito ou 

ficção de um início, um começo, uma abertura, um 

incipt – como se alguém pudesse iniciar do zero. 

Ainda assim, alguma coisa se torna esse sistema, 

essa lei e a estrutura de ambos possíveis. Nos 

vamos chamar isso de différance. (WOLFREYS, 2009, 

p. 740). 

 

Nessa visão, essa cena “introdutória” é constituída por um 

jogo de cena ficcional42 entre dois personagens espectrais43, 

Capitão Pátria44, criticando a temática da pesquisa, Drª. 

Ribeiro45, representando falas do movimento negro, e Witt46, 

defendendo e explicando o aforismo wittgensteiniano “Não 

pense, mas olhe!” utilizado para nomear esta dissertação. 

                                                           
42 O jogo de cena ficcional encena uma conversa utilizando o como se da escritura de Derrida. “Essa figura, 

como se, é uma importante figura ou tropo retórico/fenomenológico na escritura de Derrida. Tomada em parte da 

categoria kantiana do als ob (como se), a figura instala na escritura a possibilidade de imaginar uma relação entre 

experiência ou fato e uma experiência ficcionalizada. Assim, a figura nomeia uma certa correspondência 

analógica, em vez de mimética. O como se nomeia uma condição ‘ficcional’, uma possibilidade imaginada e, 

portanto, fantasmática, que não é uma mentira, mas que também não aconteceu, ou que, mais significativamente, 

não pode ser experienciada como tal. Assim, não posso experienciar ‘minha morte’. Posso experienciar morrer, 

mas o que chamo minha morte não está disponível para mim. Nesse sentido, a morte que chamo minha nunca é 

minha, propriamente falando, ela é impossível, indisponível (como a linguagem) à apropriação. O como se 

institui uma forma de ‘dobra’, se você quiser, entre o possível e o impossível. Ele nomeia a condição espectral da 

imaginação como a projeção de ficções e narrativas. Assim, posso imaginar uma condição do ser depois da 

morte. Todavia, ainda tendo consciência do post-morte. Uma tal condição imaginada é possível por intermédio 

do como se. Pensar essa impossibilidade é dizer o desenhar, ou narrar um estado como se eu estivesse morto. 

Isso é claramente uma ficção se alguma vez houve alguma.” (WOLFREYS, 2009, p. 20). 
43 “O espectral aqui nos remete à produção de efeitos de sentido produzidos por outros efeitos de outros efeitos 

de sentido nos usos da linguagem feitos por todos os atores – mortos ou vivos, com os quais dialogamos 

presencialmente ou não – que participam de nosso jogo ficcional de cenas.” (TAMAYO-OSORIO, 2017, p. 17).  
44 As falas desse personagem ficcional são inspiradas em discursos públicos disponíveis na internet proferidos 

por membros do sistema político brasileiro. O nome “Capitão-Pátria” é inspirado no personagem Capitão Pátria 

dos quadrinhos “The Boys”, de Garth Ennis e Darick Robertson. Poderoso, imaturo e narcisista, ele é uma 

espécie de herói corrompido por seus poderes.  
45 As falas dessa personagem ficcional são inspiradas em discursos do movimento negro. O nome “Drª. Ribeiro” 

é inspirado na escritora Djamila Ribeiro, filósofa, feminista e acadêmica brasileira que possui diversas obras 

voltadas para a problematização do racismo no Brasil. 
46 O personagem é inspirado em Ludwig Wittgenstein, um dos principais autores da virada linguística na 

filosofia do século XX, movimento que apontou para os estudos das relações entre filosofia e linguagem.  
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CAPITÃO-PÁTRIA — (Falando alto) Vejo que a essência da Lei de Cotas, fruto da 

política esquerdista do Lula e da Dilma47, não faz o menor sentido no Brasil dos novos 

tempos! Sugiro que você não pense e não incomode com essas questões sobre os diferentes. 

 

DRª. RIBEIRO — (Comenta indignada) “Por sermos vistos como diferentes e por 

essa diferença ser considerada problemática, ficamos de fora das estruturas de poder. Esse é 

o racismo estrutural, institucional, acadêmico, do dia a dia etc”48.  Capitão-Pátria, você 

precisa se conscientizar do poder do seu discurso e de que ele legitima comportamentos e 

práticas racistas... 

 

WITT — (Voltando-se ao Capitão-Pátria) “Não pense, mas olhe!”49 é uma 

crítica ao essencialismo, ou seja, a primazia da essência sobre a existência. Capitão-Pátria, 

não “pense”, mas “olhe”, no sentido de não tentar explicar, pois a essência não é dada pelos 

objetos, mas pelo uso dos jogos de linguagens. Os jogos envolvem todo o contexto e são 

abertos50, por isso devemos evitar essa inclinação por “dar razões” a algo. 

 

CAPITÃO-PÁTRIA — (Visivelmente agitado) Essa sua preocupação com as 

minorias é inútil. “Vamos fazer o Brasil para as maiorias, as minorias têm que se curvar às 

maiorias. [...] As minorias que se adequem ou simplesmente desapareçam”51. Qual o 

problema com o que vem sendo dito por mim? Liberdade de expressão, meus caros! 

 

DRª. RIBEIRO — (Com expressão triste) Desapareçam? Isso parece um projeto 

mesmo! “Segundo dados da Anistia Internacional, dos 30 mil jovens vítimas de homicídio por 

                                                           
47 Durante os dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) e durante o mandato de Dilma Rousseff, as 

políticas inclusivas criadas durante o governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC) foram ampliadas. 
48 Ribeiro (2018, p. 112). 
49 O aforismo 66 “Não pense, mas olhe!” presente na obra Investigações Filosóficas de Ludwig Wittgenstein 

mostra que não há algo em comum a todas as situações, por isso também não há algo em comum a todos os 

cotistas negros, por exemplo. Há semelhanças, parentescos, que surgem e desaparecem no jogo. No Livro Azul, 

Wittgenstein afirma que “temos uma tendência muito forte para pensar que existem coisas que se ocultam, coisas 

que vemos do exterior, mas não podemos penetrar. E contudo nada disso acontece. [...] Todos os fatos que nos 

interessam encontram-se expostos diante de nós” (WITTGENSTEIN, 2018, p. 29), por isso o aforismo “Não 

pense, mas olhe!”.  
50 Não significa, com isso, que tudo é válido nos jogos ou que a gramática é solta “[...] regras contingentes são 

regras de uso determinado pela prática da linguagem, e não devemos confundi-las com a ausência de 

regularidade, com uma completa indeterminação do significado.” (DIAS, 2000, p. 51). 
51 Trecho de fala proferida pelo, à época, pelo Deputado Jair Messias Bolsonaro em evento realizado na Paraíba 

em fevereiro de 2017. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=CAchA1Pev2g. Acesso em: 15 set. 

2019, às 21h. 
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ano, 77% são negros. O movimento negro vem denunciando faz tempo o que chama de 

extermínio da juventude negra”.52 “A morte de negros já está tão naturalizada que as 

pessoas agem como se fosse normal, o que acaba sendo mesmo num Estado racista”53. 

 

WITT — (Ironicamente) Liberdade de expressão, Capitão-Pátria? Em que sentido 

você usa a palavra liberdade? Para subjugar as minorias? As palavras só têm significado 

dentro dos jogos de linguagem, o que você chama de liberdade de expressão tem, sob o meu 

olhar, o significado de desrespeito e autoritarismo.  

 

CAPITÃO-PÁTRIA — (Levanta-se) Estou cansado é desse controle sobre o 

pensamento das pessoas. “Todos nós somos iguais perante a lei. Eu não entraria em um 

avião pilotado por um cotista, nem aceitaria ser operado por um médico cotista”54.  

 

DRª. RIBEIRO — (Interrompe) Essa sua afirmação é muito racista, e digo mais: 

“Ninguém fala em racismo por ser gostoso ou por não ter mais nada para fazer na vida. 

Ninguém gosta de bater na mesma tecla, mas a sociedade não dá outra opção. Mesmo um 

alienígena que tivesse chegado ontem e dado uma olhada bem rápida teria notado o racismo 

latente na sociedade”55. 

 

CAPITÃO-PÁTRIA — (Gesticulando com as mãos) Não é racismo, mas cada 

coisa em seu lugar! Além disso, quando falamos de questões de gênero eu sou categórico, 

tudo bem definido: “[...] meninos vestem azul e meninas vestem rosa”56. 

 

WITT — (Explica calmamente) É inútil tentar definir algo, a própria linguagem não 

permite isso, tente compreender o mundo ao seu redor e suas diferenças, essa ânsia de 

generalidade57 é que causa tantos problemas. “A definição pretende eliminar a vagueza da 

                                                           
52 Ribeiro (2018, p. 102). 
53 Ribeiro (2018, p. 103). 
54 Fala proferida pelo, à época, Deputado Jair Messias Bolsonaro em entrevista ao Programa CQC da TV 

Bandeirantes em março de 2011. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9T5ZSAO1MVg. Acesso 

em: 16 set. 2019, às 11h. 
55 Ribeiro (2018, p. 102). 
56 Trecho de fala proferida por, à época, Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, 

durante sua posse no dia 02 de janeiro de 2019. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=6myjru-

e81U. Acesso em 15 set. 2019, às 22h.  
57 A ânsia por determinar o sentido através de um processo mental extralinguístico é uma ilusão gramatical, pois 

as definições de cada palavra são intermináveis. “Em vez de desejo de generalidade, poderia ter também se 

referido à atitude de desprezo para com o caso particular. Se, por exemplo, alguém tenta explicar o conceito de 
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linguagem. Mas a compreensão é vaga, isto é, a gramática da compreensão não depende de 

uma garantia estabelecida pela definição. A compreensão é autônoma. A ‘essência’ da 

compreensão está na gramática e, portanto, não diz respeito a nenhuma essência comum 

externa à execução da linguagem. A definição retém o ‘algo comum’ das palavras e, com 

isso, distorce o conceito de compreensão”58.  

 

CAPITÃO-PÁTRIA — (Contrariado) De qualquer forma, nem todos são chamados à 

Universidade mesmo. É uma bobagem democratizar a universidade facilitando o acesso por 

cotas, pois “[...] as universidades devem ficar reservadas para uma elite intelectual”59. 

 

DRª. RIBEIRO — (Fala com propriedade e retira-se do ambiente) 

Sabe o que eu percebo dessa sua fala? Que “[...] branco não é uma cor, é uma afirmação 

política, assim como o negro. Representa uma história de privilégios, escravatura, 

colonialismo, uma realidade cotidiana. A mudança começa pela autodefinição e pela 

importância disso. É necessário desmistificar essa hierarquia”60.  

  

WITT — (Provocativo) Lembrei-me da “metáfora da pomba de Kant contra o 

dogmatismo da metafísica: a pomba crê que quanto mais alto subir, mais fácil será voar, no 

entanto, quanto mais rarefeita se torna a atmosfera, mais difícil se torna voar”61. Para o 

negro, ingressar em instituições de ensino por cotas raciais não significa privilégios ou 

facilidades, ele ainda precisa se impor em um espaço hegemonicamente branco e com 

pessoas como você, Capitão-Pátria, dispostas a tornarem o ar tóxico e... 

 

CAPITÃO-PÁTRIA — (Interrompe sarcasticamente) Como eu? Como eles 

mesmos! “Já fui num quilombo e o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não 

                                                                                                                                                                                     
número e nos diz que uma determinada definição não é o suficiente ou é grosseira porque apenas se aplica, por 

exemplo, a números finitos, eu responder-lhe-ia que o simples fato de ele ter sido capaz de apresentar uma tal 

definição limitada torna esta definição extremamente importante para nós. [...] A ideia de que para tornar claro o 

sentido de um termo geral era necessário descobrir o elemento comum a todas as suas aplicações, estorvou a 

investigação filosófica, não só porque não conduziu a qualquer resultado, mas também porque levou a que 

filósofos rejeitassem como irrelevantes os casos concretos, os únicos que poderiam tê-los ajudado a 

compreenderem o uso do termo geral.” (WITTGENSTEIN, 2018, p. 47-49, grifo do autor). 
58 Hebeche (2004, p. 5). 
59 Trecho de fala proferida pelo, à época, Ministro da Educação Ricardo Vélez-Rodriguez em entrevista 

concedida ao jornal Valor Econômico, publicado no dia 28/01/2019. Disponível em: 

https://revistaforum.com.br/politica/universidades-devem-ficar-reservadas-para-uma-elite-intelectual-diz-

ministro-da-educacao/. Acesso em: 05 set. 2019, às 20h. 
60 Ribeiro (2018, p. 110). 
61 Hebeche (2004, p. 26). 
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fazem nada! Eu acho que nem pra procriador serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é 

gastado com eles”62. Você não diz para aceitarmos o mundo como ele é? Pois então... 

 

WITT — (Reflexivo) “Aprendi uma enorme quantidade de coisas e aceitei-as na base 

de autoridade de homens; depois achei que algumas dessas coisas se confirmavam e outras 

não, de acordo com a minha própria experiência”63. Espero sinceramente que você também 

veja que suas certezas não se confirmam, Capitão-Pátria...   

                                                           
62 Trecho de fala proferida pelo, à época, Deputado Jair Messias Bolsonaro em palestra no Clube Hebraica 

(3/4/2017). Disponível em: https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/bolsonaro-quilombola-nao-

serve-nem-para-procriar/. Acesso em: 01 set. 2019, às 20h. 
63 Wittgenstein (1969, p. 57). 
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A PARTIDA 

 

3. CENA 1: O ENCONTRO COM A MENTORA 

 

Figura 2 – Ilustração digital que encena a pesquisadora Elisa e sua mentora Ubuntu 

 
Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

Nessa jornada, o Encontro com a Mentora encena o momento 

em que a pesquisadora se encontra com sua orientadora com o 

objetivo de que ela a direcione e a incentive a seguir o seu 

“chamado”. Esta cena64 é constituída por diálogos ficcionais65 

entre a mentora Ubuntu66 e a pesquisadora Elisa67 sobre a 

atitude teórico-metodológica assumida na condução da missão68.   

                                                           
64 Essa cena pode ser considerada uma espécie de metanarrativa (meta = reflexão sobre si), pois as personagens 

utilizam a desconstrução para explicá-la. 
65 Diálogos ficcionais “[...] assim ditos por iterarem, no modo derridiano de dizer, as falas acontecidas noutro 

texto/contexto, o da sala de aula, para o atual, situado na narrativa da pesquisa” (FARIAS; MOURA, 2019, p. 

79). 
66 Na colonialidade, ainda operante somos levados a “[...] anular as cosmovisões, filosofias, religiosidades, 

princípios e sistemas de vida, ou seja, a continuidade civilizatória das comunidades indígenas e as da diáspora 

africana” (WALSH, 2009, p. 15). Avessos a esse posicionamento e pensando nos jogos de linguagem a que 
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ELISA — (Visivelmente ansiosa) Novamente muito obrigada por aceitar conduzir 

esta missão, sem o seu apoio seria difícil trilhar os caminhos da pesquisa, pois acredito que 

juntos chegamos mais longe. Mas, me diga: o que eu devo fazer agora?  

 

UBUNTU — (Atenciosa) Imagina, Elisa, será um prazer te auxiliar e acompanhar nesta 

jornada. Você leu os textos sugeridos por mim? O que achou?  

 

ELISA — (Comenta) Gostei muito do livro “Identidade e diferença”69, pois eu nunca 

tinha parado para pensar sobre como a identidade e a diferença estão ligadas a sistemas de 

significação. É interessante observar como o conceito de representação pós-estruturalista é 

diferente do conceito clássico, pois enquanto o clássico alega a presença do real ou do 

significado, o pós-estruturalista vê como um sistema cultural, indeterminado e instável, e 

principalmente: ligado a relações de poder.  

 

UBUNTU — (Sorrindo, carismática) Sua observação é precisa, pois a visão pós-

estruturalista realmente difere bastante da clássica. Estou com esse texto aqui mesmo. 

(Pega o livro e folheia) Observe que na página 92 o autor70 fala sobre identidade 

e diferença como performatividade. O conceito de performatividade iniciou com John 

Langshaw Austin quando ele mostra que a linguagem não se limita a descrever ações ou 

situações, mas também faz com que algo aconteça. São essas as proposições performativas, 

as que fazem com que algo aconteça, como, por exemplo, a sentença “Prometo que te 

auxiliarei na sua jornada”.  

 

ELISA — (Atenta) Interessante, algum exemplo sobre essa produção da identidade como 

performatividade? 

 

                                                                                                                                                                                     
somos remetidos quando nos referimos às palavras, elegemos o nome Ubuntu para a personagem que representa 

a orientadora, Profª. Drª. Kátia Farias, como forma de homenagear o modo com que ela conduziu a pesquisa. A 

inspiração para o nome vem da filosofia africana Ubuntu, que nutre o conceito de humanidade em sua essência e 

relaciona-se à importância das alianças, da solidariedade e do relacionamento entre as pessoas.  
67 Esse nome é inspirado na ativista Elisa Larkin, pesquisadora, escritora e estudiosa que luta pela igualdade 

étnico-racial no Brasil e no mundo.  
68 Considerando a perspectiva não essencialista wittgensteiniana, o significado do termo missão utilizado no 

texto refere-se ao ato de pesquisar, fazendo um paralelo com a jornada dos heróis. 
69 Silva (2014). 
70 Silva (2014, p. 92). 
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UBUNTU — (Exemplifica) Sim, claro. “Quando, por exemplo, utilizamos uma palavra 

racista como ‘negrão’ para nos referir a uma pessoa negra do sexo masculino, não estamos 

simplesmente fazendo uma descrição sobre a cor de uma pessoa. Estamos, na verdade, 

inserindo-nos em um sistema linguístico mais amplo que contribui para reforçar a 

negatividade atribuída à identidade ‘negra’”71.  

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) É como diz a sabedoria popular: as 

palavras têm poder72. Agora entendo melhor porque nosso discurso reforça ou até mesmo 

constrói uma identidade. Por isso é importante ter cuidado para não reproduzir discursos 

racistas, mesmo que de forma ‘impensada’. Palavras como ‘denegrir’ e frases como ‘a coisa 

está preta’ geralmente são utilizadas em contextos negativos justamente por serem práticas 

racistas. 

 

UBUNTU — (Acrescenta) O significado é o uso73 que fazemos da palavra. Assim, 

compreendemos o significado de uma palavra quando ouvimos ou quando a proferimos em 

um contexto discursivo específico, em termos de Wittgenstein, em jogos de linguagem 

específicos, que vão possibilitar que compreendamos um significado ou outro dado a ela. 

 

ELISA — (Pensativa) Então o significado de uma palavra para Wittgenstein depende 

do seu uso? Como poderíamos explicar o que são jogos de linguagem?  

 

UBUNTU — (Acrescenta) Sim, Elisa. “Chamarei de jogos de linguagem o conjunto da 

linguagem e das ações com as quais está interligada”74. Nós praticamos a linguagem com 

todo nosso corpo75 porque é ele que participa das práticas culturais. Os jogos de linguagem 

assemelham-se a performar, a participar diretamente de uma encenação. 

 

                                                           
71 Silva (2014, p. 93). 
72 Lembro-me de Antônio Miguel ao referir-se aos rastros colonizadores na educação de crianças: “[...] mas se 

podemos fazer coisas fabulosas com palavras, podemos também fabular com elas de outras maneiras... Afinal, 

descolonizar com palavras é preciso!” (2015, p. 29). 
73 “Pense nas ferramentas dentro de uma caixa de ferramentas encontram-se aí um martelo, um alicate, uma 

serra, uma chave de fenda, um metro, uma lata de cola, cola, pregos e parafusos. – Assim como são diferentes as 

funções desses objetos, são diferentes as funções das palavras. (E há semelhanças aqui e ali.).” 

(WITTGENSTEIN, p. 20, 2014).  
74 Wittgenstein (1972, p. 10). 
75 Por isso as expressões entre parênteses ao longo do texto “[...] jogos de linguagens que são constituídos não 

apenas por palavras [escritas ou faladas], mas por ações, gestos, silêncios, encenações e práticas” (MARIM & 

FARIAS, 2017, p. 179). 
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ELISA — (Com expressão de quem entendeu) O ancoradouro de sentido dos 

jogos são as diferentes formas de vida? 

 

UBUNTU — (Explica) Pode-se dizer que sim, pois em diferentes formas de vida os jogos 

mudam de sentido. Um exemplo são os acordos tácitos que nos fazem agir de modo 

preestabelecido na escola... Eles nem sempre precisam ser conversados. 

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) E quando muda a forma de vida, os 

acordos também podem variar. No meu primeiro dia de aula na Universidade pedi licença ao 

professor para beber água e o professor logo me explicou que no nível superior não é 

necessário pedir licença para nos retirarmos da sala, diferentemente dos acordos 

preestabelecidos no ensino médio.  

 

UBUNTU — (Acrescenta) Você percebe que não há nada de essencial a todos os 

jogos? Por isso é difícil definir. Cada jogo é uma linguagem completa, o que pode ocorrer 

são semelhanças de família76.  

 

ELISA — (Confusa) Semelhanças de família? Como assim, Ubuntu? 

 

UBUNTU — (Exemplifica para melhor compreensão) Por exemplo, pessoas 

da mesma família podem possuir traços parecidos (boca, olho, nariz), mas não haverá algo 

comum a todos os membros. Assim são os jogos! 

  

ELISA — (Satisfeita com a explicação, retoma) Lembrei-me agora do que 

li sobre o trabalho com a desconstrução, que ele permite transformar a realidade em jogos 

performáticos. O que é o performativo? Podemos falar mais sobre isso? 

 

UBUNTU — (Explicando com segurança) Esse conceito é importante, pois “o 

performativo está no coração da desconstrução” 77. Derrida considera que o performativo 

não pode depender da consciência, pois quando eu digo “‘Eu prometo’ [...] estou citando, 

                                                           
76 “Não posso caracterizar melhor essas semelhanças do que por meio das palavras ‘semelhanças familiares’; 

pois assim se sobrepõem e se entrecruzam as várias semelhanças que existem entre os membros de uma família: 

estatura, traços fisionômicos, cor dos olhos, andar, temperamento, etc. etc. – E eu direi: os ‘jogos’ formam uma 

família.” (WITTGENSTEIN, 2014, p. 52).  
77 Wolfreys (2009, p. 37).  
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reiterando, uma fórmula, cuja autenticidade pode ser verificada somente se ela for repetível, 

a mesma a cada vez. Isso torna a autenticidade do performativo impura”78.  

 

ELISA — (Visivelmente confusa) Impura? Em que sentido?  

 

UBUNTU — (Explica gentilmente) Veja bem: a impureza do performativo79 advém 

da falta de autenticidade, por ser uma citação, uma reiteração de uma fórmula.  

 

ELISA — (Pensativa) Interessante, pois a desconstrução decorre justamente do fato 

dos enunciados serem disponíveis para citação, por conta da iterabilidade, repetibilidade e 

citacionalidade da linguagem. 

 

UBUNTU — (Corta gentilmente) Isso! A citacionalidade da linguagem se 

relaciona ao seu caráter performativo80, que permite a comunicação para além do contexto 

originário. Os encadeamentos discursivos dessa dissertação realizados por meio de citações 

decorrem dessa característica da linguagem81. 

 

ELISA — (Questiona) Judith Butler (1999) afirma que essa repetição, que garante a 

eficácia dos atos performativos, pode ser interrompida, questionada e contestada. Nessa 

possibilidade de interrupção está a instauração de identidades que não reproduzam as 

relações de poder existentes. Outra dúvida: a desconstrução deve seguir alguma regra? 

 

UBUNTU — (Explica) Vou te responder usando as palavras que a professora Anna 

Regina Lanner disse na minha qualificação de Doutorado: “a desconstrução é algo que se 

                                                           
78 Wolfreys (2009, p. 38). 
79 O performativo poderia ocorrer “[...] se sua formulação não repetisse uma declaração “codificada” ou iterável, 

em outras palavras, se as expressões que eu uso para abrir uma reunião, lançar um navio ou iniciar um casamento 

não fossem identificáveis como conformes a um modelo iterável e, portanto, se elas não fossem identificáveis 

em um modo como ‘citação’? [...] dada essa estrutura de iteração, a intenção que anima a declaração nunca 

estará completamente presente em si mesma e em seu conteúdo... Não seríamos capazes de excluir [...] o ‘não 

sério’ [...] da linguagem ‘ordinária.’” (DERRIDA, 1982, p. 326-327). 
80 “[...] a visão de Wittgenstein da linguagem como performativa rejeita qualquer hermenêutica da suspeita que 

separaria as forças culturais da literatura e explicaria a segunda por meio da primeira. Atos de linguagem são 

‘atos de cultura’; o primeiro pressupõe, e não é explicado pelo último.” (MCDONALD, 1994, p. 12). 
81 “Jogos de remetimentos citacionais – constitui marca característica do pensamento derridiano afirmar que ‘a 

escritura é repetível’, o que vale para todas as formas de linguagem e não apenas para a linguagem escrita. 

Derrida chama essa característica de iterabilidade, repetibilidade ou ‘citacionalidade’ da linguagem. Nesses 

termos, o que distingue a linguagem (como extensão da escrita) é a sua ‘citacionalidade’: ela pode ser sempre 

retirada de um determinado contexto e inserida em um contexto diferente. É exatamente essa “citacionalidade” 

da linguagem que se combina com seu caráter performativo.” (FARIAS; MOURA, 2019, p. 89). 
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pratica e, como prática, isto é, como um jogo cênico da linguagem, também se deixa orientar 

por uma gramática, ainda que vista não como um tratado normativo geral a ser seguido ou 

como uma metarranativa de métodos universais. Entendemos que o praticante da 

desconstrução trabalha dentro dos termos do sistema, mas de modo a rompê-lo”82.  

 

ELISA — (Pensativa) Então podemos considerar a desconstrução um tipo de 

metodologia?   

 

UBUNTU — (Ajeitando-se na cadeira) Essa suposição ainda persiste, mas não, 

não é. Veja bem, “A desconstrução não é nem um conceito nem uma coisa e não nomeia uma 

metodologia, não é também um significante-chave. Desconstrução é um termo, dentre muitos 

outros, usado por Derrida em sua escritura”83.  

 

ELISA — (Com expressão de quem não entendeu) Bem, essa semana li algo 

assim: “se a desconstrução não é um método, tão pouco se afirmará como um não-método, 

isto é, como abertura ao jogo livre da subjetividade arbitrária do leitor-intérprete”84. Já que 

não se trata de método e nem de não método... Então eu posso considerá-la uma operação 

realizada na linguagem? 

 

UBUNTU — (Enfática) Não, também não. É que “ao desdobrar a estruturalidade da 

estrutura, Derrida, portanto, torna plana a aporia na lógica estrutural, da qual a estrutura 

depende para sua transmissão, ainda que essa a suprima em todo lugar. Ao abrir o jogo da 

estrutura ao seu movimento próprio – já instalado na estrutura e não imposto a partir de 

algum suposto ‘exterior’ – além do centro que o texto é, convencionalmente, assumido 

aprovar, ou no qual ele é de outro modo fundado, a discussão de Derrida desempenha a já 

performativa oscilação textual dentro da estrutura”85. Em vez de operação, trata-se de uma 

atitude desconstrucionista.  

 

ELISA — (Corta e complementa) Essa atitude desconstrucionista baseia-se no 

entendimento de Derrida que um texto é o resultado da diferença entre os termos, as palavras 

utilizadas em sua composição, mais do que a referência externa desses termos a algo. Os 

                                                           
82 Farias (2014, p. 32). 
83 Wolfreys (2009, p. 49). 
84 Meneses (2013, p. 5). 
85 Wolfreys (2009, p. 54). 
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diferentes significados de um texto podem ser compreendidos decompondo a estrutura da 

linguagem, sendo assim, a desconstrução atua como prática narrativa? 

 

UBUNTU — (Concordando com a cabeça) Sim, a desconstrução é uma estratégia 

de decomposição do texto que promove a abertura do texto e da linguagem. Lembrando que a 

desconstrução é uma corrente criativa do pós-estruturalismo e não um método. Derrida 

afirma que a desconstrução não pode ser definida, pois os instrumentos que permitiriam 

descrevê-la estão no gesto desconstrutivo86. Por isso é mais fácil explicar a desconstrução 

pelo que ela não é. 

 

ELISA — (Pensativa) Confesso que é tudo muito novo para mim, por isso tantas 

dúvidas e questionamentos! A desconstrução de Derrida e a terapia de Wittgenstein são 

olhares, estratégias para pensar diferente que permite mobilizar ações em jogos 

performáticos... 

 

UBUNTU — (Comenta gentilmente) É assim mesmo, pode perguntar à vontade. É 

que a perspectiva terapêutico-desconstrucionista questiona as formas tradicionais de pensar 

a pesquisa que se valem de ferramentas para construir e legitimar discursos hermenêutico-

interpretativos. E esse desejo de explicação cientificista permeia em nós na universidade... 

 

ELISA — (Pensativa) Sim, e falo por mim, pois ingressei no mestrado com um 

pensamento, que hoje reconheço ser ingênuo, de explicar e solucionar os problemas da 

instituição87. Agora entendo que a ação da minha pesquisa é rastrear a trajetória dos cotistas 

negros por meio dessa atitude desconstrucionista. 

 

UBUNTU — (Animada) Isso! Você entende que seu ato será performático?88 

Performático, de forma mais simples, quer dizer que nenhum contexto é referência para fixar 

                                                           
86 “A impossibilidade de definir a ‘desconstrução’ deriva, segundo De la Grammatologie, da impossível 

distância em relação à época, onde a tese de que ‘il n’y a pas de hors du texte’ (nada há fora do texto) se poderá 

enunciar. Encontramo-nos diante de uma estratigrafia generalizada, que tem de exercer-se em diversas frentes, 

dentro da necessidade prescrita pelo lema derridiano, que refere que aquilo que não podemos dizer, não é 

necessário escrever.” (MENESES, 2013, p. 15). 
87  “Quero aqui dizer que nunca teremos como tarefa reduzir seja o que for a qualquer coisa, ou explicar seja o 

que for. A filosofia é na verdade puramente descritiva.” (WITTGENSTEIN, 2018, p. 47). 
88“[...] pode ser explicitada pela própria forma performática de se encenar o ato narrativo desta pesquisa, pelas 

idas e vindas casualmente desconexas e manifestamente despreocupadas em estabelecer uma ordem definida, 

construindo diversas ‘cenas episódicas’, ou jogos ficcionais de cenas, procurando lidar com os arquivos da 
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um significado, ou seja, a linguagem tem a propriedade de possuir vários significados e 

“performances”. 

 

ELISA — (Ajeitando-se na cadeira) Falando em efeitos de significação, lembrei-

me agora do princípio da incerteza narrativa de McDonald... 

 

UBUNTU — (Explica calmamente) Nele o autor explica que “quanto mais definida 

a descrição da história, mais indefinida é a explicação do ato narrativo, e vice-versa”89. O 

ato narrativo é o que constrói a história e quanto mais tentamos atribuir um significado fixo e 

único a essa história, mais interferimos no “poder” do ato narrativo. 

  

ELISA — (Com expressão de dúvida) Eu ia perguntar justamente isso: o que é um 

ato narrativo? 

 

UBUNTU — (Responde com propriedade) “Ato narrativo é o processo de construir 

a escrita e produzir a escrita”.90 E ele “não pode levar consigo os seus próprios significados 

e efeitos predeterminados”91, pois como uma afirmação performativa, requer um contexto, o 

contexto cultural92 do leitor, para ganhar significado. O ato narrativo93 é de fato uma 

performa suspensa94. 

 

                                                                                                                                                                                     
pesquisa e com o que neles se coloca como manifesto, como ações performaticamente repetitivas a partir de seu 

caráter metafórico. Seja de forma presencial, seja remotamente (textos escritos), a ficcionalidade dos atos 

narrativos não deixa de ser performática e produtora de efeitos de significação” (TAMAYO-OSORIO, 2017, p. 

106). 
89Mcdonald (1994). 
90 FARIAS; MOURA (2019, p. 88). 
91 McDonald (1994, p. 12). 
92Ao falar de cultura, Veiga-Neto (2003) afirma que vivemos hoje uma virada cultural, pois a cultura é um tema 

central, não porque ocupe um centro enquanto posição única e privilegiada, mas porque perpassa por tudo o que 

acontece em nossas vidas e todas as representações que fazemos desses acontecimentos. 
93“Para ilustrar esse ponto, consideremos outro exemplo amplamente discutido de Wittgenstein: o status das 

afirmações ‘tenho dor’ e ‘ele sente dor’. Assim como ‘tenho dor’ é o que a Lorna Martens chama de expressivo e 

não designa um ‘alguém’ que está com dor – quem não está em questão – assim também o ato narrativo expressa 

ou constitui um eu, e não designa ou se refere a tal eu. Seu significado é performativo. Inversamente, assim 

como ‘ele tem uma dor’ é denotativo e de fato designa quem está com dor, também o nível diegético ou narrativo 

da narrativa faz referência a ‘eus’ na forma de personagens com identidades coerentes e estáveis. Em suma, o 

nível diegético da narrativa emprega um conceito de subjetividade; o ato narrativo delineia.” (MCDONALD, 

1994, p. 12). 
94 Para Derrida, “a noção de linguagem como performativa significa uma propriedade geral da linguagem, isto é, 

a propriedade de sempre ser adiada ou suspensa em significado, porque nenhum contexto pode ser considerado 

como fornecer uma base ou referência suficiente para corrigir esse significado de maneira totalmente 

determinada e inalterável.” (MCDONALD, 1994, p. 14). 
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ELISA — (Com expressão de quem não entendeu) Performa suspensa? Em 

que sentido? 

 

UBUNTU – (Responde gentilmente) No sentido de que o significado de uma 

narrativa pode ser compreendido de diversas maneiras dependendo do contexto e da leitura 

de mundo do leitor. No entanto, para McDonald, o princípio da incerteza narrativa95 não é 

absoluto, ao contrário do que pressupõe Derrida. O problema de ver a indeterminação do 

significado como absoluta, aponta McDonald, é fazer da indeterminação uma lei e 

transformá-la em um elemento de um sistema de determinação. Viu só a contradição!? 

 

ELISA — (Empolgada) Esses conceitos são incríveis! Mas, uma dúvida, nesse caso o que 

seria o narrador? Sua ação também é performativa? 

 

UBUNTU — (Procurando as palavras) O narrador é uma presença performativa 

dispersa ao longo da narrativa. Dispersa, pois não podemos ver o ato narrativo. “Enquanto 

a ‘função autor’ de Foucault separa-se do texto para lhe impor coerência e para ‘a 

proliferação do discurso’, atribuindo ao ‘literário’ um status não performativo, o narrador é 

essa proliferação ou ato realizado”96. 

 

ELISA — (Ainda em dúvida) E os jogos ficcionais? Eles não são reais?  

 

UBUNTU — (Responde com propriedade)“[...] os jogos ficcionais de cena não 

podem ser vistos como opostos à ‘realidade’, uma vez que eles se mostram como uma 

característica de todo o discurso, colocando os significantes ou significados na ordem de 

rastros de significação ou espectros”97. 

 

ELISA — (Pensativa) Outro conceito que me chamou bastante a atenção foi o do 

como se. Eu irei utilizá-lo durante a escrita do meu texto, pois o deslocamento faz parte da 

desconstrução, caracterizada justamente pela citacionalidade da linguagem. 

                                                           
95 “O princípio da incerteza narrativa, como o da física, baseia-se, portanto, no reconhecimento da limitação 

humana, um reconhecimento da inevitável natureza de nossas ações e a parcialidade das nossas perspectivas. 

Como leitores e críticos, é precisamente essa autolimitação e inserção cultural que devemos nos sintonizar se 

quisermos reconhecer e descrever o que venho chamando de ato narrativo.” (MCDONALD, 1994, p. 26). 
96 McDonald (1994, p. 12). 
97 Tamayo-Osorio (2017, p. 106). 
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UBUNTU — (Comenta) Interessante, pois ao utilizar o como se seu texto está “entre o 

possível e o impossível”98. O que você entende por isso? 

 

ELISA — (Procurando as palavras) Entendo que o como se permite que as 

performances dos jogos de cenas sejam ampliadas, por admitir a possibilidade de presenças 

ilusórias de vozes não necessariamente presentes na cena original. Não sei se me faço 

entender...  

 

UBUNTU — (Retoma a explicação) Farei novamente uso das palavras de Tamayo-

Osorio (2017, p. 17) para explicar melhor: “o como se articula aos processos de 

encenação, a apresentação daquilo que pode ser concebido, trazido como ficcional, é algo 

que afeta toda a linguagem como performando a presença ilusória de uma voz imediata que 

se apresenta como um rastro que chega assombrando ao escrever ou ao falar, mantendo o 

efeito de referência, alusão ou menção do outro que sempre está em circulação. A 

ficcionalização não produz ações efetivas. Isso significa que o conteúdo da imaginação não 

necessariamente é executado de maneira mimético corporal efetiva, mas o como se permite 

que me aproxime dessa experiência”99.  

 

ELISA — (Explica como será a constituição das cenas) Na elaboração 

das cenas com os heróis penso em criar um jogo ficcional100em que os estudantes discutam a 

temática e compartilhem suas trajetórias entre si. Na realidade, todo o texto será baseado na 

desconstrução proposta por Jacques Derrida e na terapia filosófica proposta por Ludwig 

Wittgenstein, por meio de jogos ficcionais de cenas, sendo que os encadeamentos discursivos 

serão feitos por meio de citações e enxertias101. 

 

                                                           
98 Wolfreys (2009, p. 20). 
99 Tamayo-Osorio (2017, p. 17). 
100 Foram criados jogos ficcionais como se ocorressem encontros entre todos os heróis (estudantes), porém os 

encontros foram realizados individualmente, onde cada conversa durou em média três horas. Escolhemos essa 

abordagem individual, pois percebemos que os estudantes se sentiam mais à vontade para falar de sua trajetória, 

com seus sucessos e derrotas, e até mesmo sobre discriminações e situações particulares vividas no campo 

privado. Além disso, alguns deles não frequentam mais a instituição e é muito difícil fazer um estudante evadido 

voltar à instituição para participar de pesquisas, nós (a instituição) é que temos que ir até eles, o que também 

justifica esse movimento. 
101 “O enxerto é a própria figura da intervenção. A prática da enxertia textual opera ‘[...] explorando a 

iterabilidade da língua, sua capacidade de funcionar em novos contextos com nova força’.” (FARIAS; MOURA, 

2019, p. 89). 
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UBUNTU — (Responde com segurança) Isso é plenamente possível e também 

podem ser enxertadas nessas cenas citações e personagens espectrais102, ou seja, presenças 

que não participaram efetivamente da cena. Lembre-se: estamos entre o possível e o 

impossível... Como foram os encontros com os estudantes? 

 

ELISA — (Explica o trabalho com os estudantes) Falar sobre assuntos 

sensíveis é bastante complexo, pois envolvem situações envoltas em práticas racistas, mas 

como os estudantes tiveram a privacidade necessária, não se sentiram desconfortáveis nem 

mesmo com o fato de estarem sendo gravados. Inclusive eu expliquei que utilizaria o 

gravador apenas para que eu pudesse transcrever as falas posteriormente e todos 

concordaram e assinaram os documentos necessários. 

 

UBUNTU — (Olhando para o relógio, encerra a conversa) Muito bem! 

No próximo encontro podemos conversar mais sobre a condução dessa missão. Consulte 

também as produções do grupo de pesquisas PHALA103, pois elas também podem te ajudar 

muito a compreender a atitude desconstrucionista da qual tratamos hoje.  

 

ELISA — (Sorri e agradece) Combinado, confesso que não vejo a hora de nos 

encontrarmos novamente para conversamos sobre a missão. Estou tendo muitas ideias... 

 

3.1 Desconstruindo o projeto e redirecionando a missão  

 

Nessa jornada, não ocorreu apenas a desconstrução do 

projeto inicial da pesquisa, houve uma verdadeira jornada de 

(des)construção pessoal. Entregar-se à jornada (pesquisa) é um 

ato de coragem.  

 

                                                           
102 “Desse modo [...] assumimos a ficcionalidade/espectralidade de todos os autores-personagens que participam 

de nossas encenações da linguagem como a possibilidade de deslocamentos espaço-temporais de objetos, de 

corpos, de discursos, de um (con)texto em que são colocados para outros, desmontando a lógica de produção de 

um significado único.” (TAMAYO-OSORIO, 2017, p. 107). 
103 Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Linguagem e Práticas Socioculturais, do qual a professora Kátia 

Sebastiana Carvalho dos Santos Farias faz parte, composto por pesquisadores que problematizam a linguagem e 

as práticas culturais com interesse nos desdobramentos da virada linguística de diferentes instituições do Brasil. 

Informação disponível no site do grupo: https://www.phala.fe.unicamp.br/. 
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ELISA — (Empolgada) Ubuntu, depois do nosso último encontro, com base nas leituras 

e discussões realizadas, o meu olhar como pesquisadora transformou-se. Quero seguir com a 

ideia de rastrear a trajetória dos cotistas negros no curso de Gestão de Pública com o uso da 

pesquisa com viés desconstrucionista. 

 

UBUNTU — (Animada com a ideia) Isso! A pesquisa realizada dessa forma 

possibilita aos participantes expressarem o entendimento que têm do espaço e realidade 

vivenciada por eles. A participação dos estudantes na pesquisa é importante porque mostrará 

como os cotistas negros se sentem em relação à aplicação da política de cotas no IFRO e 

quais são as suas sugestões de estratégias que auxiliem seu êxito escolar. 

 

ELISA — (Concorda e acrescenta) Até porque ao ouvir os estudantes e compor os 

jogos de cenas da pesquisa com suas falas, teremos a possibilidade de compreender o 

problema de forma mais profunda do que ao tentar “falar por eles”, o que com frequência 

produz discursos e imagens estereotipadas e equivocadas.  

 

UBUNTU — (Explica) Esse recordar como prática está vinculado às trajetórias que eles 

compartilham. Não apenas dentro da instituição escolar, mas também ao falarem de suas 

vidas enquanto cidadãos que participam de formas de vidas racializadas. Penso como 

Wittgenstein, não é algo meramente cognitivo, mas como uma atividade memorialística na 

qual recordar não tem conteúdo de vivência104.  

 

ELISA — (Concorda e acrescenta) Na obra Investigações Filosóficas, 

Wittgenstein aponta o recordar como uma atividade relacionada à linguagem105. O meu 

ponto de partida da pesquisa é a trajetória dos estudantes cotistas negros como recordação, 

como práticas memorialísticas, e não como tipo de armazenamento106 onde são depositadas 

impressões ou traços de vivências passadas, mas como uma atividade que aprendemos 

porque participamos de jogos de linguagens. 

 

                                                           
104 “Recordar não tem conteúdo de vivência. – Isto não pode ser reconhecido por retrospecção? Ela não mostra 

precisamente que não há nada aí quando procuro por um conteúdo? – Ela poderia mostrar isto apenas de caso 

para caso. E ela não pode mostrar o que a palavra ‘recordar’ significa, onde portanto se deveria procurar por um 

conteúdo!” (WITTGENSTEIN, 2014, p. 296). 
105 Conseguimos dizer que nos lembramos de alguma coisa porque fazemos usos da linguagem. Para o filósofo, a 

memória é uma habilidade que requer linguagem.  
106 A memória é vista como uma habilidade que os seres possuem e não o cérebro.  
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UBUNTU — (Desenvolve o argumento) Esse ponto é muito interessante no seu 

trabalho, pois nos remete a alguns conceitos de Wittgenstein. Perceba que o filósofo 

reconhece a possibilidade de seres que não possuem linguagem terem a capacidade de 

estados internos107, porém ele pondera os atributos da linguagem sobre os estados 

psicológicos. 

 

ELISA — (Com expressão de quem está entendendo) Entendo, nesse sentido, 

a diferença entre os homens e os animais não é o fato de um possuir linguagem e outro não, 

mas as diferentes formas de vida entre homens e animais108. 

 

UBUNTU — (Pensativa) Isso mesmo, a memória para Wittgenstein é consequência de 

uma forma de vida, de uma linguagem, é algo aprendido109. É nesse sentido que o autor diz 

que a memória não tem um conteúdo vivencial específico, pois o mesmo acontecimento pode 

ser lembrado de formas diferentes a depender da nossa inclinação. Além disso, nossas 

expressões corporais, gestos e palavras podem constituir a capacidade de lembrar. 

 

ELISA — (Acrescenta) Por isso a pesquisa não se limita às vivências dentro do IFRO, 

mas engloba uma história coletiva, comunitária, de pessoas que vivenciam formas de vidas 

racializadas no Brasil e suas trajetórias acadêmicas. 

   

UBUNTU — (Lendo suas anotações, retoma) Conforme conversamos 

anteriormente, a condução filosófica e metódica da pesquisa é inspirada na terapia filosófica 

de Ludwig Wittgenstein e na desconstrução de Jacques Derrida, onde os enunciados serão 

desconstruídos e a escrita será por atos narrativos utilizando documentos pesquisados, 

referencial teórico da pesquisa, falas dos estudantes, professores e servidores, gravadas após 

as reuniões, e o que mais constituir o ato de pesquisar para construir os jogos de cenas.  

 

                                                           
107 Farias (2019). Isso se expressa no aforismo 650 da obra Investigações Filosóficas: “Dizemos que o cão tem 

medo de que o seu dono vá bater nele; mas não: ele tem medo de que seu dono vá bater nele amanhã. Por que 

não?” (WITTGENSTEIN, 2014, p. 222). 
108 Os jogos de linguagem incluem a língua como parte de uma forma de vida. Em outras palavras, se um animal 

pudesse falar, provavelmente não o entenderíamos pelo fato de que “representar uma linguagem significa 

representar uma forma de vida” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 32). 
109 O aforismo 649 esclarece esse ponto: “Assim, não pode ter certas recordações quem não aprendeu nenhuma 

língua? Decerto – ele não pode ter recordações linguísticas, desejos linguísticos ou temores linguísticos, etc. E 

recordações, etc., na linguagem, não são simplesmente as exposições gastas de vivências genuínas; e não é o 

linguístico uma vivência?” (WITTGENSTEIN, 2014, p. 222). 
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ELISA — (Comenta) Sim, pois a terapia filosófica de Wittgenstein entende que a 

linguagem funciona em seus usos e que a filosofia deve ensinar ao homem como visualizar 

melhor as questões, sem a pretensão de explicar ou desvendar uma realidade escondida, mas 

apenas pôr à mostra algumas questões110. No caso, questões relacionadas aos cotistas negros 

no IFRO. Além disso, o trabalho com a desconstrução de Derrida não é a aplicação de uma 

teoria, mas uma estratégia de pensar diferente por meio de um nível de reflexão que permite 

transformar as realidades em jogos performáticos.  

 

UBUNTU — (Explica) Entenda que esses “jogos” aos quais você se refere consistem em 

inverter111 a hierarquia das palavras (causa/efeito – efeito/causa) tradicionalmente 

estabelecida para, em seguida, estabelecer um jogo entre os termos do discurso112. 

(Folheia o projeto de pesquisa) Vejo aqui que serão verificadas informações 

sobre o êxito dos cotistas negros nesse curso. Você quer iniciar com os números, para a 

partir daí problematizar o contexto vivido?  

 

ELISA — (Concorda e justifica) Sim, Ubuntu. Vejo como relevante essas 

informações para termos uma visão geral da situação e também para apresentá-la para a 

equipe que trabalha com esses estudantes. Essas informações podem até mesmo orientar a 

tomada de decisão pela gestão do IFRO.  

 

UBUNTU — (Pensativa) Bem... Como não é a nossa questão central.... Vamos ver. O 

IFRO não possui a sistematização desses dados? 

 

                                                           
110 Mobilizo a fala da professora Drª. Carolina Tamayo-Osorio durante minha banca de qualificação sobre pôr à 

mostra determinadas questões nesta pesquisa. “Ver o problema como se fosse uma doença incurável possibilita 

novos afetos que desfaz antigos afetos. Nos permite não só inverter nosso olhar, mas também deslocar para as 

relações de poder que os sustentam, inverter as ordens dos regimes de verdade, encontrar-se dentro de outras 

epistemologias que têm sido invisibilizadas pelo domínio do ocidentalismo como forma de pensamento”. 

(02/05/2019). 
111 Tamayo-Osorio (2017, p. 40) explica que “Derrida (2001) registra a necessidade de se ‘inverter’ as relações 

hierárquicas que organizam o pensamento metafísico ocidental, tais como, dentro/fora; corpo/mente; fala/escrita; 

presença/ausência; natureza/cultura; forma/sentido. Tal fase do processo de desconstrução, do pensamento 

ocidental, ‘significa ainda operar no terreno e no interior do sistema desconstruído’, mas ao procurar decompor 

os discursos com os quais opera começam a ser revelados seus pressupostos, suas ambiguidades e suas 

contradições. Esta fase não é suficiente, é preciso que ao desestabilizar tais dicotomias, aconteça ao mesmo 

tempo um processo de ‘deslocamento’, isto é, uma reinscrição para dar-lhes funcionamentos diferentes. Estes 

movimentos não se dão numa ordem preestabelecida, não podem ser controlados”. 
112 “É sempre um jogo de ausência e presença, mas se o quisermos pensar radicalmente, é preciso pensá-lo antes 

da alternativa da presença e da ausência, é preciso pensar o ser como presença ou ausência a partir da 

possibilidade do jogo, e não inversamente”. (DERRIDA, 1971, p. 248). 
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ELISA — (Balançando a cabeça negativamente) Não, os indicadores do 

Instituto tratam de índices gerais, sem especificar os estudantes cotistas. Na verdade, pouco 

se sabe sobre os cotistas após o ingresso na instituição... Tive dificuldade para obter essas 

informações, pois parte da coleta foi manual e cruzando dados de fontes diferentes. 

 

UBUNTU — (Interessada na pesquisa) Como você realizou a organização 

desses dados? 

 

ELISA — (Ajeitando-se na cadeira) Inicialmente, a Coordenação de Registros 

Acadêmicos – CRA me forneceu informações sobre os estudantes. Todas as turmas estão 

organizadas em planilhas do Excel ano a ano, onde constam os dados pessoais dos 

estudantes e a cota por meio da qual eles ingressaram. Por meio dessas planilhas eu pude 

verificar quem está cursando, evadiu, trancou, concluiu ou desistiu do curso. Porém, na 

legenda das cotas não está especificada a cor da pele. Por exemplo, a cota AF – PPI113 inclui 

pretos, pardos e indígenas. Não teria como saber os dados específicos dos estudantes negros 

para a pesquisa (inclusos pretos e pardos). Esse foi o primeiro desafio.  

 

UBUNTU — (Pensativa, questiona) Certo, e como você superou esse desafio? 

 

ELISA — (Explica calmamente) O IFRO usa um Sistema de Gestão Acadêmica – 

SIGA que contém a cor da pele informada pelo estudante. No entanto, alguns estudantes não 

tinham todas as informações registradas no sistema, nesses casos foi necessário conferir 

individualmente e nos resultados dos processos seletivos do período (editais com os 

aprovados por tipo de cota). 

 

UBUNTU — (Surpresa) Realmente foi bastante trabalhoso! 

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) Pois é... Superado esse momento da coleta 

de dados, enviei um questionário pelo Survey para todos os estudantes negros que 

                                                           
113 Ações Afirmativas para Pretos, Pardos e Indígenas (dentro dessa cota ainda há a divisão dos estudantes com 

renda superior e inferior a um salário mínimo e meio).  
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ingressaram por cotas raciais114 para somente então selecionar quem eu entrevistaria 

pessoalmente115.  

 

UBUNTU — (Interessada na pesquisa) E com os professores? Como ocorreu? 

 

ELISA — (Explica) Com os professores a pesquisa ocorreu de maneira diferente. 

Realizamos uma primeira reunião durante o Colegiado do Curso, onde quase todos os 

professores do curso estavam presentes, mas a discussão foi breve. Apresentei o projeto, 

alguns gráficos sobre os cotistas no curso e os convidei a participar da pesquisa. Após esse 

momento, marquei dois encontros com os que se voluntariaram e gravei os encontros para 

compor os jogos de cenas. Já com a Direção-Geral e com a Coordenação de Assistência ao 

Educando – CAED só precisei agendar um horário, ambos foram bastante receptivos. 

 

UBUNTU — (Comenta) “Este estilo, os jogos de cena, quando usado como estratégia de 

narrar e performar textos científico-acadêmicos leva para a rede de discussões da casa o 

embate gerado pelo natural enfeitiçamento provocado pela concepção clássica de linguagem, 

em suas distinções e definições, como exemplo: Este texto é científico ou literário? É uma 

escrita fictícia ou efetiva? É verdadeiro ou falso?”116  

 

ELISA — (Empolgada) Quando explico o estilo de escrita da dissertação sempre gera 

bastante curiosidade e questionamentos. Estou encantada por esse estilo de escrita dialógica 

e criativa que envolve a encenação corporal verbal e não verbal.   

 

UBUNTU — (Introduz a cena que está por vir) Entendo que essa parte da 

pesquisa está bem encaminhada, mas, me diga, o que motivou a pesquisa? Por que 

aventurar-se?  

 

3.1.1 Por que aventurar-se? 

 

                                                           
114 O questionário foi enviado para 51 estudantes (todos os estudantes negros que ingressaram por cotas de 2013 

até 2016.1), porém apenas 19 responderam depois de certa insistência. Além de enviar o questionário por e-mail, 

entrei em contato telefônico solicitando que respondessem o questionário. 
115 Apesar de já ter os dados pessoais dos estudantes, deixei um campo no questionário para que eles 

preenchessem com seu telefone atualizado caso quisessem participar da pesquisa. Após isso, entrei em contato 

com seis deles que se voluntariaram a participar da pesquisa para agendar os encontros presenciais.  
116 Marim e Farias (2017, p. 178). 
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A Jornada do Herói tem um motivo, um objetivo definido, 

assim como esta missão.  

 

ELISA — (Responde calmamente) Ubuntu, o Campus Zona Norte desenvolve ações 

afirmativas para a ampliação do acesso ao ensino desde o início de suas atividades em 2009. 

A aplicação da Lei de Cotas é um exemplo disso. “Saibamos ou não e queiramos ou não, 

estamos enredados nessas questões. E seja como for, é preciso estarmos atentos a elas, 

discuti-las, problematizá-las, sabermos sobre o que estão (os outros) e estamos (nós) 

falando”117. 

 

UBUNTU — (Indaga) Qual o objetivo desta missão? 

 

ELISA — (Explica o objetivo da pesquisa) O objetivo é analisar a política de 

cotas para negros implantada no Campus Zona Norte, por meio do cumprimento da Lei n.º 

12.711, de 29 de agosto de 2012, considerando as trajetórias dos estudantes que ingressaram 

por essa cota e as condições disponibilizadas para concluírem o curso superior de 

Tecnologia em Gestão Pública. Buscando alcançar esse objetivo, realizamos um 

levantamento geral do êxito desses estudantes no curso e elencamos, através de suas práticas 

memorialísticas, alguns fatores que podem dificultar a conclusão do curso, com vistas a 

pensar coletivamente em estratégias para auxiliá-los em sua jornada no Instituto.   

 

UBUNTU — (Indaga) Entendi... E o que acontece com esses estudantes depois que 

ingressam no IFRO? 

 

ELISA — (Responde) Bem, esse é o ponto que mobilizou a pesquisa: a lei é cumprida, 

porém o IFRO não possui informações sobre esses estudantes depois do ingresso. Por isso o 

primeiro passo foi o de pesquisar junto à CRA quem são esses estudantes e o que ocorreu 

com eles após o ingresso.  

 

UBUNTU — (Mostrando-se pensativa) E são quantas turmas no total? 

 

ELISA — (Explica) Normalmente, são ofertadas duas turmas por ano, porém em 2013 

                                                           
117 Veiga-Neto (2003, p. 6). 
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apenas uma turma foi ofertada, totalizando, assim, seis turmas que são o objeto desta 

pesquisa. Vamos de 2013 até 2016.1, pois são turmas que ou já concluíram o curso ou irão 

concluir até 2019.1. 

 

UBUNTU — (Mostrando-se interessada, pergunta) E dessas turmas, você 

sabe quantos estudantes são cotistas negros? 

 

ELISA — (Responde prontamente) Sim, com base nos dados da CRA, são 51 

estudantes cotistas que ingressaram por cotas para pretos e pardos, independente da renda. 

Esse número considera os estudantes que possuem renda per capita abaixo e acima de 1,5 

salário mínimo por pessoa.  

 

UBUNTU — (Interessada) Entendo, mas me diga uma coisa, para o IFRO, o que são 

considerados permanência e êxito do estudante? 

 

ELISA — (Com o PDI na mão) Conforme definido no Plano Estratégico do IFRO 

(PDI 2014-2018), a permanência do estudante compreende todo o tempo de integralização, 

desde a data de início do curso até o tempo máximo de conclusão previsto no Projeto 

Pedagógico do Curso – PPC, incluindo o estágio supervisionado e as atividades 

complementares, quando for o caso. Já o êxito ocorre quando o estudante integraliza todos 

os componentes curriculares, passando a ter direito à certificação.  

 

UBUNTU — (Indaga) E a evasão dos estudantes é um problema no IFRO? 

 

ELISA — (Explica) Sim, tanto que o Relatório de Auditoria Operacional em Ações da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica observou fragilidades no 

processo educacional e sugeriu à Secretaria de Educação Tecnológica do Ministério da 

Educação – SETEC/MEC a elaboração de estratégias para solucionar a problemática da 

evasão da rede federal. 

 

UBUNTU — (Interrompe) O que o IFRO já fez sobre isso? 

 

ELISA — (Explica) Dentre outras ações, aprimorou a Política e os Programas de 
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Assistência Estudantil118. Percebe-se que há um trabalho desenvolvido no âmbito do IFRO de 

investigação e prevenção da evasão escolar de forma geral que surte bons resultados, a 

exemplo das políticas de assistência e acompanhamento dos estudantes. No entanto, acredito 

que os cotistas “raciais” (assim chamados pela lei) negros demandam um estudo específico 

que leve em consideração seus fatores individuais. 

 

UBUNTU — (Mostrando-se pensativa) Entendi, e o que você espera com esta 

pesquisa? 

 

3.1.2 O elixir almejado 

 

Na Jornada do Herói, o elixir é a recompensa por todo o 

esforço empreendido na missão. Neste caso, a metáfora se 

refere a alcançar os objetivos da pesquisa. 

 

ELISA — (Explica) Bem, na jornada do herói, após enfrentar os desafios e superar seus 

medos, o herói tem uma recompensa (nesse caso, metafórica): o elixir. Eu almejo que a 

pesquisa possa contribuir para o trabalho com os estudantes cotistas negros no IFRO.  

 

UBUNTU — (Questiona) E por quais meios alcançará o propósito desta missão? 

 

ELISA — (Responde prontamente) Ao dar destaque para a trajetória dos cotistas na 

instituição um caminho será percorrido... Não tenho a pretensão de resolver uma questão tão 

complexa, que sofre influência de diversos fatores, mas trazer discussões sobre a temática à 

tona. “Meu objetivo aqui não é apontar ‘o que podemos fazer para tornar o futuro melhor’, 

mas tão somente propor uma problematização do presente a partir de uma descrição de como 

chegamos até aqui, de como se constituiu um determinado estado das coisas”119.  

                                                           
118 “A Política de Assistência Estudantil do IFRO contempla dez programas de estímulo à permanência, ao 

desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão e de apoio pedagógico e psicossocial aos estudantes. 

São eles, de acordo com o PDI 2014-2018: a) Programa de Concessão de Auxílio Alimentação – PROCAL; b) 

Programa de Concessão de Auxílio Transporte – PROCAT; c) Programa de Auxílio à Moradia Estudantil – 

PROMORE; d) Programa de Auxílio Complementar – PROAC; e) Programa de Concessão de Auxílio ao 

Estudante Colaborador – PROCAE; f) Programa de Atenção à Saúde e Apoio Biopsicossocial – PROASAB; g) 

Programa de Acompanhamento Acadêmico e Suporte ao Ensino – PROASEN; h) Programa de Desenvolvimento 

Técnico-Científico – PRODETEC; i) Programa Pró-Cidadania – PROCID; e j) Programa de Monitoria.” 

(PDI/IFRO, 2014, p. 172). 
119 Veiga-Neto (2003, p. 6). 
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UBUNTU — (Expressão confusa) O que você quer dizer com isso?  

 

ELISA — (Explica) Como dito anteriormente, apesar de não ter o intuito de apontar 

soluções, o conhecimento é poder. Saber mais sobre a trajetória desses estudantes permitirá 

pensar em estratégias para auxiliar a conclusão do curso com êxito. A própria mobilização 

da pesquisa gera mudanças no ambiente escolar, pois os estudantes, os professores e a 

gestão passam a pensar no problema120. Obviamente algumas mudanças dependem de 

políticas públicas, porém pequenas ações desenvolvidas na escola são importantes e 

impactam a vida dos estudantes.  

 

UBUNTU — (Mostrando-se pensativa) Entendo e concordo com seu 

posicionamento, mas, me diga, qual produto foi produzido a partir da sua pesquisa? 

  

ELISA — (Explica o produto desenvolvido) No decorrer da missão, 

constatamos que o trabalho com viés crítico e antirracista precisa ser estimulado nesse 

curso, pois desnaturalizar as diferenças criadas entre as “raças” é o primeiro passo, ainda 

que não suficiente como veremos ao longo do texto, para promover a igualdade121. Tendo 

isso em vista, o produto122 desenvolvido é voltado às práticas em sala de aula: uma História 

em Quadrinhos contendo reflexões sobre a invenção das raças e suas consequências na 

atualidade. 

 

                                                           
120 Em conversas com servidores da CRA e da Coordenação da Comissão Permanente de Exames – COPEX, por 

exemplo, percebe-se que eles reconhecem a importância de ter informações sobre os cotistas negros e 

demonstram interesse em mobilizar ações com vistas a preencher essa lacuna no IFRO.  
121 Nesse sentido, Walsh (2009, p. 14) afirma que a colonialidade do poder “estabeleceu e fixou uma hierarquia 

racializada: brancos (europeus), mestiços e, apagando suas diferenças históricas, culturais e linguísticas, ‘índios’ 

e ‘negros’ como identidades comuns e negativas”.  
122 A ideia desse produto surgiu após os encontros com os estudantes e professores participantes da pesquisa. 

Observamos que a turma de 2013.1 foi a que mais teve estudantes concluintes. O principal motivo, segundo os 

estudantes, foi o empenho dos professores, pois era a primeira turma de Gestão Pública no IFRO e todos tinham 

interesse que o curso fosse implementado com sucesso. A partir dessa informação, percebemos o impacto que a 

atuação do professor em sala de aula tem na trajetória escolar dos estudantes, refletindo, dentre outros fatores, na 

sua permanência e êxito na instituição. Por esse motivo, voltamos o produto às práticas dos professores em sala 

de aula por meio da produção de um material lúdico e atrativo para jovens e adultos (História em Quadrinhos – 

HQ) que discute raça, sua colonialidade e ficcionalidade. Esse material foi constituído a partir dos textos 

estudados e sugestões dos participantes da pesquisa. A HQ é apresentada como uma possibilidade para o 

trabalho antirracista de forma crítica, visando, em última instância, refletir positivamente na trajetória do 

estudante cotista negro na instituição.   
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UBUNTU — (Sorrindo, pergunta) E quem são esses estudantes? Gostaria de saber 

um pouco sobre a trajetória de vida dos estudantes participantes da pesquisa, pois sabemos 

que ela influencia bastante na jornada escolar. 

 

3.2 Conhecendo os heróis e sua história de vida 

 

Figura 3 – Ilustração digital que encena a pesquisadora ouvindo os heróis/estudantes. Da esquerda para a direita: Blade, 

Tempestade, Luke Cage, Vixen, Pantera Negra e Lanterna Verde 

Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

Os heróis desta pesquisa são os estudantes negros que 

ingressaram por cotas para negros no curso superior de 

Tecnologia em Gestão Pública do Instituto Federal de Rondônia. 

Esta cena apresenta uma conversa introdutória e de 

apresentação entre os participantes da pesquisa. É importante 

conhecer os motivos que levaram esses estudantes a escolherem 

o curso e saber um pouco da sua vida pessoal, pois 

características individuais, familiares e sociais podem 

influenciar a trajetória escolar dos estudantes.  
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Nesta cena os estudantes escolhem um herói negro que o 

representará durante a jornada do herói e falam um pouco de 

sua vida pessoal e dos motivos que influenciaram a escolha 

pelo curso. 

 

ELISA — (Em pé em frente ao quadro) Bom dia, vocês estão aqui porque 

responderam o questionário que eu enviei e se voluntariaram a colaborar com a pesquisa. O 

que vocês têm em comum? São estudantes que ingressaram por cotas para negros no curso 

de Gestão Pública do IFRO. Agradeço muito por aceitarem esta missão! 

(Todos atentos) 

(Senta-se com o grupo e prossegue a fala, mais à vontade) Vamos 

fazer uma breve apresentação pessoal? Nome, idade, estado civil, o básico para que a gente 

se conheça. Ah, vocês podem escolher o nome de algum herói que gostem e é assim que vou 

me referir a vocês. Vou começar falando um pouco de mim e depois vocês dão sequência, 

pode ser?  

(Todos concordam) 

Eu sou Elisa, tenho 26 anos, sou casada, mãe de um garotinho de cinco anos e moro com ele 

e meu esposo. Trabalho no IFRO desde 2013, alguns de vocês devem se lembrar de mim, pois 

trabalhei nas bibliotecas do Campus Zona Norte e do Campus Calama. Em 2017 fui lotada 

na Reitoria do IFRO, que é onde atuo até o momento como Revisora de Textos.  

 

TEMPESTADE123 — (Sorri e estende a mão, em um gesto indicativo 

de que quer falar) Eu lembro de você, até porque eu era uma daquelas alunas que 

vivia na biblioteca! Sobre a personagem: eu quero ser chamada de Tempestade, pois ela é 

uma super-heroína poderosa, e é assim que eu me vejo. Eu tenho 43 anos, sou casada e tenho 

dois filhos, um do meu primeiro e um do meu segundo casamento. Meu filho mais velho tem 

23 anos e já me deu dois netos. O meu caçulinha tem três aninhos, inclusive essa minha 

segunda gestação ocorreu durante o curso no IFRO. No momento não estou trabalhando, 

pois escolhi me dedicar ao meu filho que ainda é muito novinho. 

 

                                                           
123Nome inspirado em Tempestade, uma das principais heroínas negras da Marvel Comics, filha de uma princesa 

tribal do Quênia e descendente de uma antiga linha de feiticeiras africanas que dominam elementos relacionados 

ao tempo. A estudante por trás dessa voz concedeu entrevista a mim no dia 17 de fevereiro de 2019 e ingressou 

no curso de Gestão Pública na primeira turma (2013.1) por cotas para autodeclarados pretos e pardos com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que cursaram integralmente o ensino médio em 

escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012). 
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BLADE124 — (Um pouco tímido) Bom dia, pessoal! Eu quero ser chamado de Blade, 

aquele herói caçador de vampiros que tem poderes sobrenaturais. Tenho 28 anos, não tenho 

filhos, não sou casado... Quer dizer, moro junto com a minha namorada, mas não sou casado. 

Atualmente sou funcionário terceirizado do Estado.  

 

PANTERA NEGRA125 — (Mexendo os pés) Eu também trabalho em uma empresa 

terceirizada do Estado. (Pensativo) Bem... Podem me chamar de Pantera Negra, já até 

me disseram que pareço com ele. Acho que sou o mais novo aqui, tenho só 24 anos. Não 

tenho filhos, tenho uma namorada, mas eu moro com minha mãe.  

 

LUKE CAGE126 — (Ajeitando-se na cadeira) Eu tenho 38 anos, três filhos, moro 

com minha mãe e atualmente sou funcionário público do Estado. Eu quero ser chamado de 

Luke Cage, ele é um dos primeiros heróis negros a ter sua própria revista, e eu serei o 

primeiro da minha família a ter um diploma. Eu gosto dessa história porque representa, 

sabe?! Nos quadrinhos o personagem Luke Cage foi preso injustamente, assim como tantos e 

tantos negros na vida real. Um exemplo é o caso DJ Leonardo Nascimento no início deste 

ano...  

 

LANTERNA VERDE127 — (Visivelmente chateado) Eu fiquei indignado com esse 

caso! A família de Leonardo conseguiu provar a inocência dele através das câmeras de 

                                                           
124 Nome inspirado no herói negro da Marvel Comics, Blade, que age como caçador de vampiros e é dotado dos 

poderes tradicionais dos vampiros, porém tem suas fraquezas. O estudante por trás dessa voz concedeu entrevista 

a mim no dia 18 de fevereiro de 2019 e ingressou no curso de Gestão Pública em 2014.1 por cotas para 

autodeclarados pretos e pardos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que 

cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012).  
125 Nome inspirado no herói negro da Marvel Comics, Pantera Negra, cuja identidade secreta é a de T’Challa, 

Rei de Wakanda (reino fictício da África). O estudante por trás dessa voz concedeu entrevista a mim no dia 18 

de fevereiro de 2019 e ingressou no curso de Gestão Pública na turma de 2016.1 por cotas para autodeclarados 

pretos e pardos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que cursaram 

integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012).  
126 Nome inspirado em Luke Cage (personagem da Marvel Comics), um rapaz negro que foi preso injustamente e 

que na prisão, devido a experimentos científicos feitos em seu corpo, se tornou o herói da pele inquebrável. Sua 

história em quadrinhos apresenta as tensões políticas da comunidade negra nos Estados Unidos da América 

através da luta do herói contra corruptos e gangues. O estudante por trás dessa voz concedeu entrevista a mim no 

dia 21 de fevereiro de 2019 e ingressou no IFRO por cotas para autodeclarados pretos e pardos com renda 

familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino 

médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012) apenas em 2013.1, pois em 2014.2 o discente ingressou por 

vagas destinadas à ampla concorrência.  
127 Nome inspirado em Lanterna Verde (personagem da DC Comics), super-herói que possui um anel 

considerado a arma mais poderosa da galáxia e tem a missão de zelar pela manutenção da paz entre as galáxias. 

O estudante por trás dessa voz concedeu entrevista a mim no dia 23 de fevereiro de 2019 e ingressou no curso de 

Gestão Pública na primeira turma (2013.1) por cotas para autodeclarados pretos e pardos com renda familiar 
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segurança do bairro, do contrário, ele estaria preso injustamente até hoje. Como diz a 

música de Elsa Soares, “a carne mais barata do mercado é a carne negra”. Mas... deixa eu 

me apresentar: eu sou funcionário público municipal, casado há 26 anos, tenho três filhos e 

moro com minha família. Tenho mesmo que falar minha idade? Coloca aí: 44 anos, mas o 

rostinho de 30. (Todos dão risada) Quero ser chamado de Lanterna Verde, gosto 

bastante do personagem e meu poder vem desse anel aqui. (Aponta para a aliança 

de casamento) Em muitos momentos, foi meu casamento que me sustentou.  

 

VIXEN128 — (Apresenta-se) Oi, gente! Eu também sou funcionária pública do Estado, 

tenho 44 anos, seis filhos e hoje moro junto com meu namorado. (Sorri, 

desconfortável) Quero ser chamada de Vixen, que também é uma super-heroína negra 

e além de tudo era modelo, quero ser bonita pelo menos na ficção, porque na vida real ‘não 

me garanto’, já nasci com baixa autoestima...  

 

ELISA — (Corta delicadamente) Vixen, em primeiro lugar você é linda, em 

segundo lugar “ninguém nasce com baixa autoestima, ela é aprendida e resulta de relações 

sociais e históricas”129. Explico meu posicionamento: “A constituição da identidade como 

expressão de grupos e categorias sociais está ligada ao processo de socialização que 

abrange desde o adestramento técnico dos estudantes para atender demandas da estrutura 

social, como também o inculcamento de valores que dão os referenciais de sua visão de 

mundo e da sua própria imagem ou autorrepresentação”130. 

 

VIXEN — (Feliz com o elogio) Muito obrigada, Elisa! Então você acredita que eu 

aprendi a me sentir assim? As pessoas até me elogiam, mas dificilmente eu acredito...  

 

                                                                                                                                                                                     
bruta per capita superior a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas 

públicas (Lei n.º 12.711/2012). 
128 Nome inspirado em Vixen (personagem da DC Comics), top model e super-heroína africana que possui 

superpoderes de origem divina que se manifestam quando ela entra em contato com o Tantu Totem, objeto 

mágico dado aos seus antepassados pelo deus africano Anansi e que dá a capacidade de Vixen usar as 

habilidades de qualquer animal. A estudante por trás dessa voz concedeu entrevista a mim no dia 19 de fevereiro 

de 2019 e ingressou no curso de Gestão Pública em 2014.1 por cotas para autodeclarados pretos e pardos com 

renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que cursaram integralmente o ensino 

médio em escolas públicas (Lei n.º 12.711/2012). 
129 Romão (2001, p. 162). 
130 Pereira (1987, p. 42). 
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ELISA — (Explica) Acredito sim! Além do mais, estudos sobre a infância mostram que o 

fato de ter ou não autoestima relaciona-se com a “dimensão histórica que, por vezes, 

coopera para a construção de estigma, e, se esse fato não for considerado, acaba por 

naturalizar a baixo autoestima da criança negra como sendo algo inerente à sua 

personalidade”131. 

 

TEMPESTADE — (Interrompe, indicando que quer falar) É muito difícil 

romper com isso, desde criança ouvimos que nosso cabelo é “ruim”, que a pele branca é 

mais bonita... Vocês já ouviram o conto da “Princesa Negrina”? 

(Todos respondem que não) 

(Continua) Esse conto para crianças132 do tempo dos nossos avós conta história de uma 

rainha que queria muito ter uma filha, “mesmo que fosse escura como a noite que reina lá 

fora”, e assim a princesa nasceu. A figura do bebê escuro causou tanta tristeza que a fada 

madrinha prometeu que se a menina permanecesse no castelo até seu décimo sexto 

aniversário ela seria transformada na cor branca que seus pais tanto sonhavam. Caso 

desobedecesse, “seu futuro seria negro não só na cor”. O final da história é a princesa bela e 

branca conhecendo a “real” felicidade. 

 

LANTERNA VERDE — (Impressionado) Meu Deus, de que ano isso, Tempestade? 

  

TEMPESTADE — (Pesquisa no celular rapidamente) Olha, vi aqui que o 

livro “Contos para crianças” foi publicado no Brasil por volta de 1912, mas perpetua... 

 

VIXEN — (Questiona, triste) Fica difícil ter autoestima com esse contexto 

histórico, não é mesmo?!  

(Silêncio momentâneo) 

 

TEMPESTADE — (Interrompe o silêncio e responde) Por isso eu fiquei 

animada quando Raissa Santana foi coroada Miss Brasil em 2016. Ela consagrou-se como a 

segunda negra brasileira a ser eleita nesse concurso de beleza, isso depois de trinta anos de 

hegemonia branca. Precisamos de mais para nos sentirmos representadas! 

 

                                                           
131 Romão (2001, p. 162). 
132 Conto presente na obra de Schwarcz (2012, p. 10). 



68 
 

ELISA — (Retoma as apresentações) Ainda há um longo caminho a ser 

percorrido, realmente, e iremos falar mais disso nos nossos encontros! Mas bem, agora que 

nos conhecemos, gostaria de saber o que motivou vocês a escolherem o Curso de Gestão 

Pública. Vixen, você pode começar? 

 

VIXEN — (Balançando a cabeça afirmativamente) Posso sim, eu escolhi 

porque é um curso rápido, dois anos e meio, pra quem já tem mais idade, é bom. Eu me casei 

a primeira vez com 14 anos, então os estudos ficaram no segundo plano. O ensino médio 

mesmo eu terminei pela EJA com 22 anos... 

 

LANTERNA VERDE — (Olhando para Vixen) Eu também concluí meu ensino 

médio pela EJA. Isso que você falou é verdade, eu também casei novo, casei com 20 anos, e o 

estudo fica em segundo plano mesmo, você tem que fazer o que dá para sustentar sua família: 

já trabalhei de caminhoneiro, motoboy, enfim... Eu escolhi o curso porque sou funcionário 

público municipal, então eu vi como uma grande oportunidade de crescimento profissional. O 

motivo exato foi o foco na área pública e para mim foi uma grande oportunidade. Eu só 

aproveitei e agarrei. 

 

LUKE CAGE — (Olhando para todos) Já eu reprovei no colegial e acabei 

terminando o ensino médio pelo supletivo, depois também fiz o ENEM133 para concluir o 

ensino médio. Tenho a certificação pelo supletivo e pelo ENEM. (Respondendo a 

pergunta de Elisa) Então... Por que eu escolhi cursar Gestão? Bem... Eu sou técnico 

pelo IFRO, sou da primeira turma do curso em Eletrotécnica. Eu queria terminar o curso 

técnico e fazer algo na área de engenharia, mecânica, algo assim. Porém, quando eu encerrei 

eletrotécnica eu comecei a fazer Contábeis na UNIR. Aí surgiu o primeiro vestibular do 

IFRO para Gestão Pública. Despretensiosamente, fiz o vestibular e consegui passar, aí fiz a 

matrícula. 

 

BLADE — (Mais à vontade com o grupo) Eu só reprovei na primeira e terceira 

série do ensino fundamental, o ensino médio eu fiz regular mesmo. Eu quis fazer esse curso 

                                                           
133 O Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM foi criado em 1998 com o objetivo de ser uma avaliação de 

desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio. Desde 2009, também é uma 

avaliação que seleciona estudantes de todo o Brasil para instituições de ensino superior e para programas do 

Governo Federal (PROUNI, FIES, SISU).  
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por ser uma instituição federal, por ter muitas disciplinas baseadas em concurso, porque a 

minha meta é passar em concurso, por isso me interessei pelo curso. Fui gostando e decidi 

“quer saber? eu vou terminar!”, gostei dos professores, gostei da equipe.  

 

PANTERA NEGRA — (Sorri e responde) Eu nunca reprovei, terminei o ensino 

médio com 18 anos. Eu acho que caí de paraquedas nesse curso porque eu fiz o ENEM meio 

que só por fazer mesmo... E aí eu consegui aqui (no IFRO) e consegui também Ciências 

Contábeis na UNIR, só que ia demorar mais lá porque Contábeis ia começar só no meio do 

ano e aqui já ia começar no início de 2016. O curso aqui também tem a vantagem de ser mais 

curto, e quando eu entrei meu objetivo era só um curso de nível superior para prestar 

concurso, mesmo. E foi por isso, eu acho. 

 

TEMPESTADE — (Olhando para Blade) Eu também reprovei, mas foi na oitava 

série do ensino fundamental e terminei o ensino médio com 23, 24 anos. Então, assim, na 

verdade, o meu sonho em estudos era Administração, mas como eu não tive a oportunidade 

de cursar Administração, o curso de Gestão foi até melhor porque era mais rápido e mais 

técnico, voltado para a prática. Eu me interessei pelo curso quando eu vi um outdoor na rua, 

aí olhei na internet, vi as informações sobre o curso e me inscrevi pra fazer a prova de 

vestibular134. Aí eu peguei, estudei e passei na seleção, graças a Deus.  

 

ELISA — (Convida, animada) Agora que todos se apresentaram, podemos iniciar 

nossa jornada! 

 

3.2.1 O chamado da aventura 

 

O chamado da aventura135 está presente na jornada do herói 

de Campbell como o momento em que o herói percebe que as 

coisas ao seu redor vão mudar, pois um problema, desafio ou 

aventura se apresenta ao herói, neste caso, aos heróis. 

 

                                                           
134 Em 2013 a seleção para ingressar no curso era por meio de prova (vestibular). Atualmente (2018) a seleção é 

realizada em uma única etapa, que consiste na classificação do candidato com base nas notas/conceitos em 

Língua Portuguesa e Matemática contidas no Histórico Escolar do 1º ao 3º ano do ensino médio.  
135 É o primeiro estágio da jornada mitológica e significa que o destino convocou o herói (CAMPBELL, 2007, p. 

66). 
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ELISA — (Explica a missão aos heróis) A missão de vocês é extremamente 

importante para toda a humanidade: através das suas vozes saberemos mais sobre a 

trajetória dos cotistas negros no curso de Gestão Pública136 do Campus Porto Velho Zona 

Norte137. Nessa jornada tencionaremos, por meio da trajetória escolar de vocês, temas como 

identidade, diferença, práticas racistas e cotas raciais. Primeiramente gostaria de saber 

quando ingressaram no curso e em qual momento do curso estão.  

 

PANTERA NEGRA — (Empolgado com a missão) Confesso que esse tipo de 

iniciativa não é comum no nosso curso e fiquei feliz por poder participar dessa “missão”. Eu 

ingressei na Turma de 2016.1138 e ainda frequento o IFRO, pois não consegui concluir o 

curso no prazo regular de dois anos e meio. Estou estagiando e bem atarefado no momento, 

porém quero participar porque acredito que iniciativas como essa possibilitam ações que 

podem auxiliar outros cotistas, inclusive de outras instituições.  

 

TEMPESTADE — (Ajeitando-se na cadeira, toma a palavra) Olha, 

como eu disse, falar da minha trajetória escolar é bem complicado, pois ela foi desafiadora. 

Fui uma heroína com alguns “vilões” no caminho, pode-se assim dizer, mas, graças a Deus, 

eu consegui concluir o curso e já inclusive peguei meu tão sonhado diploma. Eu devo ser a 

mais antiga daqui, pois ingressei na turma de 2013.1139, que foi a primeira turma do curso de 

Gestão Pública no IFRO e... 

 

                                                           
136 Segundo o Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública (2016, p. 16), o objetivo 

do curso é “formar profissionais comprometidos com o desenvolvimento socioeconômico e competentes para 

atuarem em instituições públicas, a fim de planejarem, implantarem e gerenciarem programas e projetos de 

políticas públicas”. O curso é da área de ciências sociais aplicadas, possui carga horária de 2.500 horas com o 

prazo de integralização do curso de, no mínimo cinco, e no máximo dez semestres. São oferecidas 80 vagas 

presenciais por ano no período noturno, com regime de matrícula semestral, e a forma de acesso/ingresso é 

através do Sistema de Seleção Unificada – SISU ou edital específico.  
137 O Campus Porto Velho Zona Norte está localizado na Av. Gov. Jorge Teixeira, 3146, Setor Industrial em 

Porto Velho – RO. Inaugurado em 2010, o campus possui uma estrutura voltada para a Educação a Distância –

EaD e passou a ter atividades próprias em 2013, ofertando na modalidade presencial os cursos Técnicos em 

Informática para Internet e em Finanças, além do Superior de Tecnologia em Gestão Pública. 
138 A turma de Gestão Pública de 2016.1 continha inicialmente 41 estudantes. Segundo dados da CRA, até o final 

de 2018 apenas um estudante dessa turma concluiu o curso e foi certificado. Essa turma era composta por dez 

cotistas autodeclarados pretos e pardos, porém nenhum deles foi certificado até o momento. Desses dez cotistas, 

apenas quatro chegaram ao 5º período, faltando em alguns casos o TCC ou o estágio. 
139 A turma de Gestão Pública de 2013.1 foi a precursora e continha inicialmente 41 estudantes. Segundo dados 

da CRA, até o final de 2018, 14 estudantes dessa turma concluíram o curso e foram certificados. Essa turma era 

composta por dezessete estudantes cotistas autodeclarados pretos e pardos, sendo que nove deles foram 

certificados.  
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LANTERNA VERDE — (Interrompe) Não, minha amiga, eu também sou da primeira 

turma. Terminei o curso de Gestão Pública, porém estou fazendo uma especialização aqui no 

IFRO em Planejamento Estratégico na Gestão Pública, então vocês imaginam a correria, 

mas não poderia deixar de participar dessa conversa, pois as cotas foram um grande 

diferencial na minha vida. 

 

VIXEN — (Olhando para Lanterna Verde, animada) Que legal, Lanterna 

Verde! Daqui a pouco será especialista na área! Olha, eu ingressei uma turma depois da sua, 

em 2014.1, mas minha trajetória foi interrompida, pois acabei abandonando o curso. 

Sinceramente mesmo? Eu acho as cotas desnecessárias, porque todo mundo é capaz, todo 

mundo é inteligente. De certa forma, as cotas diminuem as pessoas, para mim, basta a pessoa 

se esforçar, se ela não tiver nenhum problema mental para aprender, né!? 

 

LANTERNA VERDE — (Visivelmente incomodado) Não concordo com seu 

posicionamento... Eu considero as cotas fundamentais na minha trajetória escolar, não só 

para mim, as cotas fazem a diferença na vida de muitos estudantes como eu.  

 

BLADE — (Complementa, concordando com Lanterna Verde) Também 

achei curioso você falar isso sendo que adentrou por cotas assim como todos nós. Mas, bem... 

Eu também sou da turma de 2014.1. Já me formei e pendurei meu diploma na parede. Não 

estou atuando na área. 

 

LUKE CAGE — (Olhando para Vixen) Eu sou do time da Vixen, o dos que tiveram 

a trajetória interrompida. Também acabei desistindo do curso e olha que ingressei na 

instituição duas vezes por dois processos seletivos diferentes! Ingressei como cotista apenas 

em 2013.1, naquela primeira turma, aí desisti, fiz a prova de novo em 2014.2, dessa vez 

ingressei por ampla concorrência, comecei o primeiro período e acabei desistindo de vez. 

Sou duplamente evadido.  

 

ELISA — (Retirando o projeto de pesquisa da bolsa) Obrigada a todos 

pelas informações, vou explicar melhor como funcionará essa missão. Nossa pesquisa tem um 

diferencial: ela será escrita em jogos de cenas, que é um estilo de escrita que permite que 

compor o texto científico-acadêmico por meio de uma escrita dialógica. O propósito da 
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pesquisa não é julgar a trajetória de vocês e muito menos analisar suas falas com base nos 

autores estudados, mas sim construir um texto que parta das experiências de vocês140.  

 

LUKE CAGE — (Sorrindo) Bom saber que não irá julgar o que iremos falar. Até 

porque são nossas particularidades, nossa trajetória, o que pudemos fazer com as condições 

que tínhamos... 

 

ELISA — (Continua a explicação) Pode ficar despreocupado, o que está em jogo 

é discutir e pensar as cotas, as práticas racistas e as trajetórias de vocês no IFRO enquanto 

instituição inserida em um contexto educacional que tem legitimado alguns conhecimentos 

em detrimento de outros... 

 

LANTERNA VERDE — (Interrompe, lisonjeado) Então NÓS seremos as 

vozes desta escrita?  

 

ELISA — (Completa) Isso mesmo, vocês também comporão as vozes da escrita 

dialógica! Serão os heróis do texto, onde suas vozes e personagens farão parte de uma 

escrita que não condena a vida, mas a exalta para questionar práticas racistas que estão no 

cerne da modernidade. Ao rastrear a trajetória de vocês na instituição colocaremos à mostra 

algumas questões141e pensaremos juntos em formas de auxiliar a conclusão do curso pelos 

estudantes cotistas negros. Vocês topam essa missão? 

 

(Todos concordam) 

 

 (Fim da primeira cena)  

                                                           
140 A terapia desconstrucionista é uma atitude metódica que nos ajuda a lidar com a fala do outro, não para 

explicá-la, mas para mostrar o poder que ela tem.  
141 Derrida e Wittgenstein nos convidam a praticar a pesquisa como aquilo que pode nos ajudar a administrar 

uma doença, mas jamais erradicá-la por completo por impedir que ela assuma outras configurações e se 

transforme em outras doenças. A doença chamada raça e as doenças geradas pelas práticas racistas se 

transformam, elas adquirem outras máscaras e outras configurações que muitas vezes são despercebidas, mas 

que são reforçadas pela prática, por isso usamos o termo “pôr à mostra”.  
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A INICIAÇÃO 
 

4. CENA 2: A TRAVESSIA DO LIMIAR 

 

Figura 4 – Ilustração digital que encena a pesquisadora Elisa e sua mentora Ubuntu 

 

Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

Na jornada do herói, os heróis seguem sua aventura até 

chegar ao “guardião do limiar”. Esse é o momento em que o 

herói chega à porta que o leva à área da força ampliada, que 

marca o limite entre o horizonte de vida do herói e o 

desconhecido. O título é sugestivo, pois, a partir dessa cena, 

passaremos a tratar de temáticas e conceitos importantes sobre 

questões raciais e a olhar para os caminhos dos cotistas 

negros no IFRO. 
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ELISA — (Mostrando-se pensativa) Raça é um termo que incomoda, pois “[...] 

não passa de uma ficção útil, de uma construção fantasista ou de uma projeção ideológica 

cuja função é desviar a atenção de conflitos”142. 

 

UBUNTU — (Complementa) Realmente, Elisa. “Se aprofundarmos a questão, a raça 

será um complexo perverso, gerador de medos e de tormentos, de problemas do pensamento e 

de terror, mas, sobretudo, de infinitos sofrimentos e, eventualmente, de catástrofes”143. 

 

ELISA — (Reflete) As raças humanas foram inventadas para justificar a desumanidade 

do homem. “E são vários os autores que adotaram esse tipo de modelo e teoria, que 

procurava ‘naturalizar’ diferenças e fazer de questões políticas e históricas dados 

‘inquestionáveis’ da própria biologia” .144 Como bem disse Fanon, “a desgraça do homem de 

cor é ter sido escravizado. A desgraça e a desumanidade do homem branco [...] consiste, 

ainda hoje, em organizar racionalmente essa desumanização”145.  

 

UBUNTU — (Balança a cabeça concordando) Muito bem colocado, Elisa! 

Sabe-se que o africano só se tornou negro depois que o europeu assim o nomeou. “Produzir 

o negro é produzir um vínculo social de submissão e um corpo de exploração, isto é, um 

corpo inteiramente exposto à vontade de um senhor, e do qual nos esforçamos para obter o 

máximo de rendimento”146.  

 

ELISA — (Completa) A invenção das “raças” se deu por meio da indicação das 

diferenças, das distinções físicas entre os seres humanos, e isso gerou o medo inconsciente do 

outro, do diferente, que deve ser evitado, controlado, subjugado. (Enfatiza) A 

invenção das “raças” é um fenômeno social que não pode ser visto no ambiente escolar de 

forma naturalizada, pois é a raiz do racismo. 

 

UBUNTU — (Acrescenta) E do medo das diferenças! Que inclusive é propagado ainda 

hoje desde o berço, pois apesar das práticas de diferenciação de caráter racial e estético, 

estudos apontam que as professoras do ensino infantil dizem “trabalhar como se não 

                                                           
142 Mbembe (2014, p. 27). 
143 Mbembe (2014, p. 25). 
144 Schwarcz (2012, p. 20). 
145 Fanon (2008, p. 190). 
146 Mbembe (2014, p. 40). 
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houvesse diferença, pois ‘todos são iguais’, ou seja, há um apagamento-apaziguamento das 

diferenças no discurso da igualdade”147, que advém do entendimento de que a diferença 

significa desigualdade.  

 

ELISA — (Problematiza) Fanon destaca que “fazendo apelo à humanidade, ao 

sentimento de dignidade, ao amor, à caridade, seria fácil provar ou forçar a admissão de que 

o negro é igual ao branco. Mas nosso objetivo é outro. O que nós queremos é ajudar o negro 

a se libertar do arsenal de complexos germinados no seio da situação colonial”148. 

 

UBUNTU — (Enfática) Isso! Pois entendemos que “a identidade, tal como a diferença, 

é uma relação social. Isso significa que sua definição – discursiva e linguística – está sujeita 

a vetores de força, a relações de poder. Elas não são simplesmente definidas, elas são 

impostas. Elas não convivem harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias; 

elas são disputadas”149. 

 

ELISA — (Mostrando-se pensativa) E a invenção do negro ocorreu 

intencionalmente, pois “o negro é de fato o elemento central que, ao mesmo tempo em que 

permite criar, através da plantação, uma das mais eficazes formas de acumulação de riqueza 

na época, acelera a implantação do capitalismo mercantil, do trabalho mecânico e do 

controle do trabalho subordinado. Nesta altura, a plantação representa uma inversão de 

formato, e não simplesmente do ponto de vista da privação da liberdade, do controle da 

mobilidade da mão-de-obra e da aplicação ilimitada da violência. A invenção do negro 

abrirá igualmente caminho a inovações fundamentais nos domínios do transporte, da 

produção, da comercialização e dos seguros”150. 

 

UBUNTU — (Explica) Nesse sentido, o pós-estruturalismo questiona essa maneira pela 

qual a sociedade encontra-se estruturada. O que é dado como certo e verdadeiro (como, por 

exemplo, as “raças”) é questionado para desconstruir conhecimentos produzidos 

culturalmente e que excluem minorias, além de desmantelar práticas racistas que continuam 

a sustentar-se com os discursos da identidade. 

 

                                                           
147 Miguel (2015, p. 146). 
148 Fanon (2008, p. 44). 
149 Silva (2014, p. 81). 
150 Mbembe (2014, p. 44). 
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ELISA — (Reflete) “O pior é que a raça, como atributo social e historicamente 

elaborado, continua a funcionar como um dos critérios mais importantes na distribuição de 

pessoas na hierarquia social”151. 

 

UBUNTU — (Completa) Eu também entendo dessa forma, pois, “além dos efeitos das 

práticas discriminatórias, uma organização social racista também limita a motivação e o 

nível de aspirações do negro”152. 

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) Sim, e essa era a minha maior 

preocupação. No entanto, ao rastrear a trajetória dos estudantes negros e questionar se eles 

foram alvos de práticas racistas, a maioria resiste em afirmar que sim. Quando admitem ter 

sofrido algum tipo de discriminação, afirmam ser no passado distante ou com algum 

conhecido. 

 

UBUNTU — (Comenta) Lembrei de algo próximo a isso que você coloca, Elisa, “os 

resultados parciais de um trabalho sobre os bailes negros em São Paulo apresentaram 

resultados parecidos. A maioria dos entrevistados negou ter sido vítima de discriminação, 

porém confirmou casos de racismo envolvendo familiares e conhecidos próximos”153. 

 

ELISA — (Afirma seguramente) Foi exatamente isso que aconteceu com três 

estudantes que participaram da pesquisa! Eles disseram que nunca sofreram discriminação, 

mas que já presenciaram ocorrer com parentes ou amigos. Pantera Negra, por exemplo, 

relatou que presenciou uma passageira negando-se a ser revistada por uma agente de 

segurança do aeroporto simplesmente porque ela era negra, estritamente pela cor da pele, 

mas negou que já tenha acontecido algo parecido com ele, que também é negro...  

 

UBUNTU — (Completa) É interessante refletir sobre isso, pois a raça engendra o 

pensamento moderno (somos sujeitos racializados), então muitas vezes as práticas racistas 

não percebidas nem por quem pratica e nem por quem é atingido. Falando nisso... Você 

soube do caso da mulher que defendeu Judith Butler de agressão no aeroporto de Congonhas 

em novembro de 2017?  

                                                           
151 Gonzales (1982, p. 89). 
152 Gonzales (1982, p. 91). 
153 Schwarcz (2012, p. 31). 
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ELISA — (Tentando lembrar) No aeroporto? Não... Butler é referência nos estudos 

de gênero, soube que ela foi perseguida no Brasil e que chegaram a elaborar uma petição 

on-line para que ela não palestrasse... 

.  

UBUNTU — (Corta) Mais que isso: uma mulher com um cartaz ofensivo nas mãos seguia 

Butler no aeroporto a agredindo física e verbalmente. Consternada, uma senhora interveio e 

disse que ela não poderia agir daquela forma violenta e homofóbica.  

 

ELISA — (Comenta) Essa atitude que devemos ter diante desse tipo de situação. Não 

devemos nos silenciar diante de comportamentos discriminatórios. Como ela reagiu?  

 

UBUNTU — (Indignada) Ela gritava para a senhora que defendeu Butler: “Quem é 

você? Você é feia! Olha esse seu cabelo, olha essa sua cor, vai arrumar o cabelo”154. Ao 

mesmo tempo, ofendia os seguranças que também eram negros, questionando quem eram eles 

para tocar nela. 

 

ELISA — (Problematiza) Mas que movimento é esse? Quando perguntamos se 

alguém é racista, ninguém é, mas todos conhecem alguém é ou já presenciaram algo: a conta 

simplesmente não fecha. 

 

UBUNTU — (Ajeita-se na cadeira) Podemos observar que “investigações sobre 

a existência de preconceito de cor em diferentes núcleos brasileiros têm apresentado 

conclusões convergentes. Ninguém nega que exista racismo no Brasil, mas sua prática é 

sempre atribuída a ‘outro’. Seja da parte de quem age de maneira preconceituosa, seja 

daquela de quem sofre com o preconceito, o difícil é admitir a discriminação e não o ato de 

discriminar”155. 

 

ELISA — (Confusa) E o que isso significa, Ubuntu?  

 

UBUNTU — (Responde prontamente) “Tudo isso mostra que estamos diante de um 

tipo particular de racismo, um racismo silencioso e que se esconde por trás de uma suposta 
                                                           
154 Nogueira (2017). 
155 Schwarcz (2012, p. 31). 
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garantia da universalidade e da igualdade das leis, e que lança para o terreno do privado156 

o jogo da discriminação”157. 

 

ELISA — (Preocupada) Meu receio é que a Lei de Cotas também fique no papel e não 

alcance o seu objetivo social, pois somente o acesso ao ensino é pouco, o estudante precisa 

ter condições de concluir o curso para que tenha mais oportunidade de mobilidade social.  

 

UBUNTU — Por isso a importância das cotas: fazendo uma analogia, para que uma corrida 

seja justa, as condições da largada precisam ser as mesmas para todos os corredores158. As 

cotas oportunizam essa condição largada equânime para o acesso ao ensino, mas isso não 

significa que a partir daí os corredores terão magicamente as mesmas condições de 

permanecer ou até mesmo vencer a corrida. 

(Silêncio momentâneo) 

 

ELISA — (Interrompe o silêncio momentâneo, mostrando-se 

pensativa) Então a raça atua como “uma categoria classificatória que deve ser 

compreendida como uma construção local, histórica e cultural, que tanto pertence à ordem 

das representações sociais – assim como o são fantasias, mitos e ideologias – como exerce 

influência real no mundo, por meio da produção e reprodução de identidades coletivas e de 

hierarquias sociais politicamente poderosas”159. 

 

UBUNTU — (Concorda) Sim.  

                                                           
156 Segundo Schwarcz (2012), o racismo só se afirma abertamente na intimidade. 
157 Schwarcz (2012, p. 32). 
158 “Assim, quando afirmamos que o estudante negro perde para o estudante branco no vestibular porque não 

pode pagar o mesmo cursinho preparatório, é comum muitas pessoas interpretarem que a diferença entre os dois 

é puramente econômica (diga-se: social) e não racial. Contudo, é preciso lembrar que o estudante negro não pode 

pagar o mesmo cursinho, não porque esteja ‘socialmente’ incapacitado a alcançar esse nível de renda, mas 

porque seus pais negros herdaram a discriminação racial no mercado de trabalho sofrida pelos seus avós e 

bisavós, os quais sempre foram preteridos pelos brancos nas melhores posições. Dizer então que o problema dos 

estudantes negros é apenas um problema ‘social’ seria supor duas coisas: a) que as causas objetivas que geraram 

a desigualdade presente entre brancos pobres e negros pobres frente aos brancos ricos sejam todas do mesmo 

tipo; b) que os brancos e negros pobres estariam lutando entre si em igualdade de condições pela mesma 

ascensão social. A segunda suposição é desmontada inteiramente pela evidência, citada anteriormente, de que o 

negro ganha 16% menos que o branco em situações equivalentes, o que significa que seu problema social de 

pobreza e desvantagem é causado também pela discriminação racial que sofre. Na verdade, é perfeitamente 

plausível afirmar que, no Brasil, a renda familiar é uma variável importante, senão decisiva, para definir quem 

entra e quem não entra na universidade. Poderíamos então sintetizar o processo de acumulação do stress racial 

sofrido pelos negros brasileiros em stress socio-econômico e finalmente em stress educacional do seguinte 

modo: a desvantagem racial sofrida pelos estudantes negros em termos de uma pior distribuição de renda dá aos 

brancos vantagens sobre eles na hora da disputa por vagas no vestibular.” (CARVALHO, 2001, p. 32). 
159 Schwarcz (2012, p. 34). 
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ELISA — (Corta) Por isso é importantíssimo que se empreenda um esforço para 

desnaturalizar e contextualizar a criação das diferentes “raças”, pois são socialmente 

construídas e não podem ser vistas como naturalizadas em pleno século XXI.  

 

UBUNTU — (Balança a cabeça concordando) “Ao reduzir o corpo e o ser vivo a 

uma questão de aparência, de pele ou de cor, outorgando à pele e à cor o estatuto de uma 

ficção de cariz biológico, os mundos em particular fizeram do negro e da raça duas versões 

de uma única e mesma figura, a da loucura codificada. Funcionando simultaneamente como 

categoria originária, material e fantasmagórica, a raça tem estado, no decorrer dos séculos 

precedentes, na origem de inúmeras catástrofes, e terá sido a causa de devastações físicas 

inauditas e de incalculáveis crimes e carnificinas”160.  

(Pequena pausa) 

 

ELISA — (Retoma empolgada com o assunto) “O fato é que o racismo persiste 

como fenômeno social, justificado ou não por fundamentos biológicos.”161 Por se apresentar 

muitas vezes de forma velada, não sabemos bem como lutar contra o racismo e muitas vezes 

o próprio racista não se vê como um.  

 

UBUNTU — (Complementa) Nesse sentido, a perspectiva pós-estruturalista tem uma 

preocupação que vai além das relações de poder exercidas pela classe dominante. Também é 

necessário pensar em outras formas de dominação: raciais, sexuais, de gênero, entre outras. 

  

ELISA — (Reforça) E essas formas de dominação podem ser reforçadas até mesmo na 

escola quando a escola atua no sentido de propagar a ideia de apenas aceitar as diferenças, 

acaba reforçando esse racismo velado de que “eu aceito algo”, como se o respeito 

dependesse da minha benevolência... 

 

UBUNTU — Exatamente, é necessário desconstruir o que foi produzido historicamente e 

aceito como verdadeiro e natural, colocando em debate essas diferentes formas de 

dominação e exclusão das minorias continuem sendo reforçadas inclusive no ambiente 

escolar.  

                                                           
160 Mbembe (2014, p. 11). 
161 Schwarcz (2012, p. 34). 
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4.1 Cotas? Para quê? 

 

Figura 5 – Ilustração digital que encena a pesquisadora ouvindo os heróis/estudantes. Da esquerda para a direita temos: 

Blade, Tempestade, Luke Cage, Vixen, Pantera Negra e Lanterna Verde 

 

Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

Essa pergunta movimenta discussões acaloradas em diversos 

setores da sociedade, afinal, o que os heróis que ingressaram 

no Instituto através da Lei de Cotas pensam sobre a temática? 

Nessa cena Vixen questiona a importância das cotas e mobiliza 

uma conversa sobre os fundamentos dessa ação afirmativa.  

 

ELISA — (Questiona) Heróis, vocês ingressaram por cotas, mas sabem dizer como 

funciona a política de cotas no IFRO?  

 

VIXEN — (Franzindo a testa) Não muito bem... 
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ELISA — (Explica calmamente) As cotas atualmente funcionam da seguinte forma: 

os estudantes egressos de escola pública possuem a reserva de 50% do total de vagas 

ofertadas em cada seleção, por curso e por turno. Dentro dessas vagas, há dois grupos: 

estudantes com renda familiar bruta per capita menor ou igual a um salário mínimo e meio 

(no mínimo 50% das vagas) e com renda per capita maior que um salário mínimo e meio. 

Sobre essas reservas, calculam-se as vagas destinadas aos autodeclarados pretos, pardos e 

indígenas. Verifica-se a porcentagem de pretos, pardos e indígenas registradas no Censo 

Demográfico do IBGE e aplica-se esse percentual a cada um desses grupos. Trouxe um 

organograma que ilustra tudo isso... 

(Projeta imagem no quadro): 

 

Figura 6 – Organograma sobre a reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas 

 

Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

ELISA — (Continua a explicação) Observem no organograma que os cotistas 

raciais que ingressam no Instituto precisam comprovar que são egressos de escola pública, 

são cotas raciais/sociais. O estudante deve ter cursado o ensino médio, no caso do curso de 

Gestão Pública, em escola pública ou ter obtido certificação do ENEM, ENCCEJA e demais 
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realizadas pelos sistemas públicos. A comprovação de etnia (raça/cor) é feita por meio da 

autodeclaração do estudante.  

 

VIXEN — (Interrompe) Sinceramente, vocês acham mesmo necessárias essas vagas 

destinadas para os negros (pretos e pardos)? Cotas para quê? 

 

ELISA — (Argumenta) “A análise do crescimento da população brasileira e de sua 

composição segundo a cor é altamente expressiva das condições de opressão que o branco 

dominador impôs aos outros componentes.”162 As cotas sociais163 se preocupam com o hoje, 

enquanto as cotas raciais se preocupam com questões históricas que foram agravadas pelo 

governo, ao mesmo tempo em que tencionam o conceito de raça como elemento classificador 

e criador de subjetividades. 

 

TEMPESTADE — (Surpresa) Agravadas pelo governo? 

 

ELISA — (Explica) Segundo Fernandes (2014), o negro era considerado um objeto de 

compra e venda, ele não possuía direitos. A escravidão brasileira foi abolida em 1888, mas 

por pressão inglesa o Brasil já tinha algumas ações voltadas para o fim da escravidão. Em 

1850 a Lei Eusébio de Queirós proibiu o tráfico de escravos, em 1871 a Lei do Ventre Livre 

“libertou” os filhos dos escravos, em 1885 a Lei dos Sexagenários “libertou” os escravos 

com mais de 65 anos e finalmente a abolição em 1888. Embora a situação pareça positiva, 

por outro lado, algumas normativas do governo mantiveram o negro marginalizado e até 

mesmo agravaram a situação do negro no nosso país: a Constituição de 1824 proibia os 

negros de se matricularem na escola; entre 1824 e a Constituição de 1891, não era permitido 

                                                           
162 Ribeiro (1995, p. 228). 
163 Carvalho nos adverte ainda em 2001: “Se reservamos cotas para os estudantes egressos da escola pública, 

como propõem alguns, provavelmente não melhoraremos a desigualdade racial no ensino superior no Brasil, por 

vários motivos. A boa-fé que fundamenta essa proposta está em pensar que, se a escola pública passar a ter 

prioridade no ingresso à universidade, então a classe média colocará de novo seus filhos na escola pública e 

pressionará o estado para que esta melhore de qualidade. E se ela melhorar, os negros serão indiretamente 

beneficiados, já que em sua maioria estudam na escola pública. Contudo, faltam alguns elementos nessa 

simulação para avaliar com realismo as suas consequências. Primeiro, é preciso lembrar que os estudantes negros 

estão perdendo, na disputa milimétrica pelas poucas vagas existentes na universidade pública, não apenas para os 

estudantes brancos egressos da escola particular, mas também para os estudantes brancos da escola pública (os 

quais, lembremos, ainda têm uma maior riqueza familiar e um maior capital, cultural e de auto-confiança, que 

eles). Então, se abrirmos cotas para os egressos da escola pública, a esta ingressarão os brancos mais ricos que, 

ao deixar de pagar a escola particular, contarão com um recurso econômico ainda extra para investir na 

preparação complementar de seus filhos brancos. Consequência: a competição por uma vaga na UnB será ainda 

mais desleal para o estudante negro: os brancos mais ricos deslocarão os brancos mais pobres, que por sua vez 

obviamente deslocarão os negros ainda mais pobres e discriminados.” (CARVALHO, 2001, p. 32). 
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que os nascidos na África frequentassem o sistema escolar; no Rio de Janeiro, por exemplo, 

era proibido aos negros (ainda que libertos) e aos que tivessem doenças contagiosas 

adentrarem na escola. Somente na primeira república que os negros começam a estudar, mas 

a preocupação era a de inserir os ingênuos (beneficiados pela Lei do Ventre Livre) no 

mercado de trabalho, ou seja, era uma educação utilitária voltada para a aprendizagem de 

ofícios. Dentre essas ações do governo destaco a Lei de Terras, conhecem? 

 

BLADE — (Pensativo) Não, mas gostaria de saber... Ela deu terras aos escravos?  

 

ELISA — (Balançando a cabeça) Não, a Lei de Terras foi cruel. Quando a abolição 

ocorreu, os negros ficaram sem ter para onde ir, pois não tinham bens, nem terras e também 

não tiveram qualquer tipo de reparação do governo. Após duas semanas da Lei Eusébio de 

Queirós, foi aprovada a Lei de Terras (Lei n.º 601, de 18 de setembro de 1850) que impedia 

que os escravos libertos obtivessem posse de terras através do trabalho, ou seja, os negros 

que se organizaram em quilombos marginalizados da sociedade foram expulsos de suas 

casas. O Brasil colocou freios em quaisquer possibilidades de a população negra se inserir 

na sociedade. 

 

PANTERA NEGRA164 — (Lê trecho do livro “Lugar de Negro”) “Por isto, 

negamos o treze de maio de 1888, dia da abolição da escravatura, como um dia de 

libertação. Por quê? Porque nesse dia foi assinada uma lei que apenas ficou no papel, 

encobrindo uma situação que até hoje o negro se encontra: jogado nas favelas, cortiços, 

alagados e invasões, empurrado para marginalidade, a prostituição, os presídios, o 

desemprego e o subemprego tendo sobre si, ainda, o peso desumano da violência e repressão 

social”165.  

 

ELISA — (Provocativa) Então me digam vocês: cotas para quê? 

 

LANTERNA VERDE — (Pede a palavra e responde) As cotas abrem as portas 

do ensino público para grupos desfavorecidos. Antes dessa legislação nós estávamos à 

                                                           
164 Durante o filme Pantera Negra (2018), o personagem Pantera Negra mostra-se revoltado sobre a condição de 

exploração dos negros. Ao falar sobre guerrear ou fazer acordos com os colonizadores que oprimiam os negros, 

o personagem chega a dizer que “então me enterre no oceano com meus ancestrais, que pularam de navios, pois 

sabiam que a morte era melhor que a escravidão”. 
165 Gonzales (1982, p. 59).  
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margem da sociedade, pois a educação era pra um pequeno grupo privilegiado. Pensem 

comigo: dados do IBGE (2010) apontam que 62,4% da população de Rondônia166 é negra, 

então por qual motivo ainda somos minoria no ensino superior público? 

 

BLADE — (Complementa) Realmente, Lanterna Verde, e pensando historicamente... A 

escravidão aconteceu até o século XIX, entretanto, quando os escravos foram libertos não 

havia programas de reintegração na sociedade. Somente na década de 40, com a criação da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, que iniciou uma mudança de mentalidade na 

sociedade para pensar em buscar direitos.  

 

ELISA — (Concorda e pontua) Além de não haver programas de reintegração na 

sociedade, “[...] depois da abolição da escravatura, continuaram atuando sobre o negro 

livre, como fatores de redução de sua expansão demográfica, as terríveis condições de 

penúria a que ficou sujeito. Basta considerar a miserabilidade das populações brasileiras das 

camadas mais pobres, dificilmente suportável por qualquer grupo humano, e que afeta ainda 

mais duramente os negros”167. 

 

LUKE CAGE — (Curioso) Interessante, Elisa. Fale um pouco das mudanças 

posteriores... 

(Pequena pausa) 

 

ELISA — (Retomando) Apesar de as leis trabalhistas iniciarem essa mudança de 

entendimento da população sobre seus direitos, logo veio o golpe de 1964 e o início do 

regime ditatorial, as portas do ensino público superior se fecharam ainda mais para grupos 

desfavorecidos. Foi nesse momento de restrição de direitos que os movimentos negros se 

fortaleceram, a luta fundamentou-se em três pilares: saúde, educação e inserção no mercado 

de trabalho... 

 

TEMPESTADE — (Corta) E a nova Constituição de 1988? 

 

                                                           
166 Somando 6,8% da população de Rondônia que se declara preta com 55,6% que se declara parda. 
167 Ribeiro (1995, p. 230). 
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ELISA — (Explica calmamente) A redemocratização e a nova Constituição de 

1988168 trouxeram a ideia de educação e igualdade, mas as cotas para negros foram 

implantadas apenas em 2001 na Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ e na 

Universidade do Norte Fluminense – UENF, não por iniciativa própria, mas por meio de uma 

lei da Assembleia Estadual do Rio de Janeiro169. “Os movimentos sociais, especialmente o 

movimento negro, são marcados por uma trajetória de luta pelo direito da população negra 

ter acesso à educação. A partir da década de 1990, essas lutas se intensificam e 

desencadeiam em políticas de ações afirmativas e na elaboração e implementação de 

políticas específicas em benefício da população negra, sobretudo as políticas de cotas 

raciais”170. 

 

VIXEN — (Não convencida da importância das cotas) Eu continuo 

pensando que o Brasil é um país miscigenado e que não precisa das cotas, eu sou negra e 

nunca sofri racismo171. 

 

PANTERA NEGRA — (Indignado) Dá para acreditar nisso? Você está andando por aí 

acreditando em contos de fadas!172 Vixen, quando você diz que nunca sofreu racismo eu 

sinceramente acho surpreendente. Racismo não é só chamar de “macaco” não. Segurar a 

bolsa ou trancar a porta do carro quando um negro chega perto é racismo também! Só quem 

é negro sabe o que passa, o racismo é descomunal, a mulherada negra dificilmente reconhece 

sua própria beleza, pois somos ensinados a admirar o padrão europeu173. Isso não é fruto do 

racismo? 

 

                                                           
168 “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola.” (Art. 206, CF/1988).  
169 Lei n.º 7.708, de 09 de novembro de 2001. 
170 Assunção, Santos e Nogueira (2018, p. 214). 
171 “[...] a experiência de fulana importa sem dúvida, mas o foco é justamente tentar entender as condições 

sociais que constituem o grupo do qual a fulana faz parte e quais são as experiências que essa pessoa compartilha 

com o grupo. O fato de uma pessoa ser negra não significa que ela saberá refletir crítica e filosoficamente sobre 

as consequências do racismo. Inclusive, ela até poderá dizer que nunca sentiu racismo, que sua vivência não 

comporta ou que ela nunca passou por isso.” (RIBEIRO, 2017, p. 67). 
172 A frase é inspirada no personagem do filme Pantera Negra, que diz ironicamente: “Dá para acreditar nisso? 

Um garoto de Oakland andando por aí acreditando em contos de fadas!”  
173 “La violencia causada por la homogeneización de a belleza  y de la  cultura,  está basada  en  un modelo 

eurocéntrico  de  la  blancura,  violando  la humanidad  de  los  sujetos  a  una  edad  temprana mediante  la  

construcción  de  marcas  fascistas de  estética  y  patrones  colonizadores  de aculturación simbólica.” 

(SANTIAGO, 2013, p. 4).  
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ELISA — (Olhando para o Pantera Negra) Muito boa sua colocação, estudos 

mostram que “um corpo negro tende a ser rejeitado segundo uma norma de negação do 

diferente em relação ao modelo estético de beleza e saúde convencionalmente estipulado 

como ‘padrão’ a ser seguido”174. 

(Vixen pensativa) 

(Blade acrescenta) 

 

BLADE — Pare e pense no que você falou, Vixen. O Brasil sempre foi miscigenado, 

inclusive durante o período da escravidão! A própria mestiçagem no Brasil é fruto da 

violência contra negros africanos e índios. Ser miscigenado não impede o racismo. Se o 

racismo não existe, então por que ganhamos menos?175 Ocupamos, até nas mídias (novelas e 

filmes), os cargos da cozinha, lavanderia...176 Por quê? Porque temos menos oportunidades! 

Por isso a importância das cotas: a médio e longo prazo teremos a diversidade do Brasil 

representada nos diversos setores. As cotas podem ajudar a desnaturalizar o racismo. 

 

ELISA — (Explica calmamente) “A própria miscigenação deve ser analisada em 

relação à circunstância de que todos os contingentes alienígenas eram constituídos 

principalmente por homens que tinham de disputar as mulheres da terra, as índias. É sabido 

quanto foi insignificante a proporção de mulheres brancas vindas para o Brasil.”177 Não é 

porque somos miscigenados que o racismo não existe...  

 

VIXEN — (Sorri sem graça, retomando a fala) Bem, mas também tem a 

questão da democracia racial178, né... 

 

                                                           
174 Miguel (2015). 
175 O rendimento médio real habitual das pessoas de 14 anos ou mais de idade em Rondônia, segundo o IBGE 

(2017), varia comparando-se brancos e negros. Brancos, R$ 2.001,00, e pretos e pardos, R$ 1.594,00. A taxa de 

desocupação também apresenta uma diferença considerável: 8,5% dos pretos ou pardos e 5,4% dos brancos. 
176 “Examinando a carreira do negro no Brasil se entende que, introduzido como escravo, ele foi desde o 

primeiro momento chamado à execução das tarefas mais duras, como mão de obra fundamental de todos os 

setores produtivos. Tratado como besta de carga exaurida no trabalho, na qualidade de mero investimento 

destinado a produzir o máximo de lucros, enfrentava precaríssimas condições de sobrevivência. Ascendendo à 

condição de trabalhador livre, antes ou depois da abolição, o negro se via ungido a novas formas de exploração 

que, embora melhores que a escravidão, só lhe permitiam integrar-se na sociedade e no mundo cultural, que se 

tornaram seus, na condição de um subproletariado compelido ao exercício de seu antigo papel, que continuava 

sendo principalmente o de animal de serviço.” (RIBEIRO, 1995, p. 232). 
177 Ribeiro (1995, p. 229). 
178 “Segundo a noção de ‘democracia racial’ o negro usufrui hoje das mesmas oportunidades que o branco e sua 

posição social inferior é devida ao ponto de partida desigual ao momento de abolição.” (GONZALES, 1982, p. 

93). 
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BLADE — (Toma a palavra) O rapper Emicida falou no programa Altas Horas que o 

Brasil “aplaude a miscigenação quando clareia, quando escurece, condena”179. E eu 

concordo com ele que a democracia racial e o paraíso das três “raças” não são verdade 

quando se tem a pele escura.   

 

ELISA — (Explica) A democracia racial180 quer que acreditemos que não há racismo no 

Brasil, mas sociólogos e antropólogos mostram que práticas racistas não só existem no país, 

como “o negro enfrenta uma estrutura de oportunidades sociais diferente e mais desfavorável 

que a do branco”181. 

 

LANTERNA VERDE — (Enfatiza) Do mito da democracia racial, você quer dizer, 

né?! A igualdade racial ainda é um tabu na nossa sociedade, pois ninguém se considera 

racista. Se temos leis de combate ao racismo é por conta do ativismo do movimento negro 

que batalha muito por isso.  

 

ELISA — (Comenta) “As taxas de analfabetismo, de criminalidade e de mortalidade dos 

negros, são, por isso, as mais elevadas, refletindo o fracasso da sociedade brasileira em 

cumprir, na prática, seu ideal professado de uma democracia racial que integrasse o negro 

da condição de cidadão indiferenciado dos demais. Florestan Fernandes assinala que 

‘enquanto não alcançarmos esse objetivo, não teremos uma democracia racial e tampouco 

uma democracia’”182. 

 

BLADE — (Pede a palavra) Gente, o ensino da escola pública ainda é limitado 

comparado ao ensino das escolas particulares. Entendo que a lei de cotas não trabalha 

apenas com a questão racial, mas também com a questão de classes, pois o estudante de 

escola pública geralmente é mais pobre... Mas a luta de pretos, pardos e indígenas é anterior 

a essa lei, e o Estado tem um compromisso internacionalmente assumido de superação das 

desigualdades raciais, racismo e correção dessas desigualdades implementando ações que 

                                                           
179 UOL (2015). 
180 “No Brasil o mito de democracia racial bloqueou durante muitos anos o debate nacional sobre as políticas de 

‘ação afirmativa’ e paralelamente o mito do sincretismo cultural ou da cultura mestiça (nacional) atrasou também 

o debate nacional sobre a implantação do multiculturalismo no sistema educacional brasileiro.” (MUNANGA, 

2004, p. 11). 
181 Gonzales (1982, p. 97). 
182 Ribeiro (1995, p. 233). 
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integrem os grupos que estão marginalizados na vida social. As cotas são mais uma 

modalidade de ação afirmativa, mas não a única...  

 

PANTERA NEGRA — (Concorda e complementa) A Lei de Cotas realmente não 

é direcionada “apenas” para negros, ela também abriu as portas para a população pobre em 

geral. Se bem que a maioria dos negros é pobre mesmo... E olha, é uma medida temporária, 

que vai existir até as disparidades de oportunidades diminuírem, tirar as cotas de nós antes 

de elas atingirem seu objetivo é o mesmo que já fizeram conosco no passado. Como você 

acha que os brancos conseguiram as coisas historicamente? Tiram de nós, como tiram tudo o 

que querem183. Eu sou negro, sou pobre, e, sinceramente, conseguir entrar no nível superior 

em uma instituição federal era uma conquista inimaginável para mim no passado. 

 

TEMPESTADE — (Olhando para todos) A negritude é associada com a pobreza, 

mas as diferenças são de cunho social184. O negro rico acaba se tornando branco...  

 

LANTERNA VERDE — (Problematiza) Será? Eu concordo que há um abismo entre 

os negros que estudam em escolas públicas dos negros que estudam em escolas privadas. Sei 

que isso diferencia as chances de acesso ao ensino superior público e concordo que as cotas 

sociais tendem a diminuir esse abismo. Porém, sobre o racismo, essa história de que ser rico 

“apaga” o racismo não é real. Vejam bem, negros ricos, considerados importantes na 

sociedade e com boa colocação social, também sofrem com práticas racistas. Um exemplo é 

o caso de Maria Júlia Coutinho, jornalista da TV Globo, que foi alvo de comentários racistas 

nas redes sociais. Preta Gil, Negra Li, Ludmilla, inúmeros exemplos... Todas são famosas e 

já passaram por episódios de racismo parecidos. A cor ainda é um fator de discriminação 

sim, seja rico ou pobre. Essa nossa discussão está parecendo uma que houve em 1998. Já 

ouviram falar do Caso Ari? 

 

                                                           
183 Frase do personagem inspirada no filme de mesmo nome em que Pantera Negra diz: “Como você acha que 

seus ancestrais conseguiram os objetos? Acha que pagaram um preço justo? Ou que eles tiraram de nós, como 

tiram tudo o que querem?” 
184 Sobre isso, Darcy Ribeiro (1995, p. 235) diz: “Apesar da associação da pobreza com a negritude, as 

diferenças profundas que separam e opõem os brasileiros em extratos flagrantemente contrastantes são de 

natureza social. São elas que distinguem os círculos privilegiados e camadas abonadas – que conseguiram, numa 

economia geral de penúria, alcançar padrões razoáveis de consumo – da enorme massa explorada no trabalho, ou 

até dele excluída por viver à margem do processo produtivo e, em consequência, da vida cultural, social e 

política da nação. A redução dessas diferenças constitui o mais antigo dos desafios que reptam a sociedade 

brasileira a promover uma reordenação social que enseje a integração de todo o povo no sistema produtivo e, por 

essa via, nas diversas esferas da vida social e cultural do país.” 



89 
 

ELISA — (Interessada, incentiva) Conte mais para a gente, Lanterna Verde. 

 

LANTERNA VERDE — (Continua) Em 1998, Arivaldo Lima Alves185, estudante do 

curso de Doutorado do Departamento de Antropologia (UnB), foi o primeiro estudante 

reprovado em uma disciplina obrigatória em vinte anos do programa. O professor que o 

reprovou não tinha nenhuma justificativa acadêmica para isso. (Fala ironicamente) 

Vixen, esse é mais um episódio do programa “o racismo não existe, pois somos 

miscigenados”.  

  

VIXEN — (Interrompe seu silêncio) Estou começando a repensar a questão das 

cotas para negros. Entendi que elas reparam186 injustiças históricas de menor acesso e 

oportunidades, sinceramente, dentro da Universidade eu nunca imaginei que ocorreria um 

caso de racismo. 

 

LANTERNA VERDE — (Olhando para Vixen) O racismo surge em todas as 

esferas, inclusive na Universidade. As “raças” não têm embasamento científico, mas as 

pessoas ainda acreditam nisso, pois a supremacia das “raças” enquanto construção social 

foi utilizada para legitimar a subjugação de povos por décadas em favorecimento de outros 

povos. O que houve depois é que em 2003 a UnB lançou o Plano de Metas de Integração 

Social, Étnica e Racial e, como desdobramento desse plano, foi implementada a política de 

cotas raciais na Universidade em 2003, reservando 20% das vagas para afrodescendentes. 

Essa ação gerou polêmicas e lutas na Justiça... 

 

VIXEN — (Problematiza) Mas, gente, mesmo sendo cotista, o que eu sempre ouço 

falar é que as cotas tornam o ingresso na Universidade mais fácil. Isso não é injusto? 

 

ELISA — (Responde com delicadeza) Não é que seja mais fácil de entrar, não é 

esse o sentido. O ingresso se torna possível. O estudante passa a ter a oportunidade de 

                                                           
185 O orientador de Arivaldo Lima Alves, professor José Jorge de Carvalho, foi um dos responsáveis por elaborar 

o manuscrito Uma Proposta de Cotas e Ouvidoria para a Universidade de Brasília (2001).  
186 “Reparação, há que explicar, porque a história deixou lesões e cicatrizes. O processo histórico foi, para 

grande parte da nossa humanidade, um processo de habituação à morte do outro – morte lenta, morte por asfixia, 

morte súbita, morte delegada. Essa habituação à morte do outro, daquele ou daquela com quem se crê nada haver 

para partilhar, estas formas múltiplas de enfraquecimento das fontes vivas da vida em nome da raça ou da 

diferença, tudo isso deixou vestígios muito profundos, quer no imaginário e na cultura, quer nas relações sociais 

e econômicas.” (MBEMBE, 2014, p. 305). 
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concorrer com quem tem condições sociais e histórias parecidas com a dele. Você conhece o 

conceito de equidade? Pois bem, equidade é o caminho para a igualdade material. 

 

VIXEN — (Confusa) Como assim? 

 

ELISA — (Explica) De certa forma, se todos ingressarem por meios iguais a diferença 

entre as pessoas será anulada, o que não é benéfico. O princípio da equidade permite que as 

cotas evidenciem essas diferenças para tratar as pessoas com base nelas. O princípio 

constitucional da igualdade baseia-se em “dar tratamento isonômico às partes, significa 

tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas 

desigualdades”.187 

 

VIXEN — (Sorrindo, um pouco sem graça) Ainda bem que tivemos essa 

conversa, realmente preciso repensar minhas ideias... 

 

ELISA — (Comenta gentilmente) Tudo é um processo... Nós nos desconstruímos, 

reconstruímos...  

 

TEMPESTADE — Duro é ser sempre o “outro”... (Cantarolando) Lembrei-me da 

música “Em todo lugar sou estrangeira, menos na minha casa”188.  

 

ELISA — (Comenta) “A diferença pode ser construída negativamente – por meio da 

exclusão ou da marginalização daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou 

forasteiros. Por outro lado, ela pode ser celebrada como fonte de diversidade, 

heterogeneidade e hibridismo, sendo vista como enriquecedora”189. 

 

PANTERA NEGRA — (Problematiza) Pois é... Por que somos o “outro”? As 

origens disso deveriam ser estudadas nas escolas. Porém, o que vemos normalmente é um 

apelo à tolerância e ao respeito à diversidade e diferenças. Será que isso é o suficiente? 

                                                           
187 Nery Júnior (1999, p. 42).  
188 Autoria de Marina Colasanti (letra) e de Ivan Lins (música). Esse trecho me remete às palavras de Nienov “Se 

o estrangeiro (forasteiro) for obrigado a falar a língua da casa (doméstica), então não há hospitalidade 

(acolhimento), mas violência (exigência de tradução) [...] se o estrangeiro falar a sua própria língua (diferente, 

estranha), então há a ridicularização e/ou patologização do estranho, devir-bárbaro do estrangeiro” (p. 57, 2015). 

Nesse sentido, a aculturação muitas vezes é a forma imposta violentamente para a inserção na sociedade.  
189 Silva (2014, p. 50). 
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ELISA — (Concordando com a cabeça) Uma pedagogia crítica e questionadora 

deve ir além mesmo, é preciso compreender a formação da identidade e da diferença. 

Parece-me que a questão é uma pedagogia centrada “não na diversidade, mas na diferença, 

concebida como processo, uma pedagogia e um currículo que não se limitassem a celebrar a 

identidade e a diferença, mas que buscassem problematizá-las”190. 

 

BLADE — (Concordando) E deveria começar na escolinha, na creche... Nós somos 

excluídos desde o berço. Eu ainda não tenho filhos, mas passei por isso. Nunca fui o 

queridinho, pode reparar que as professoras mimam bem mais as crianças branquinhas, 

loirinhas... 

 

TEMPESTADE — (Pesarosa, olhar triste) Concordo! Eu percebo isso quando 

preciso deixar meu caçula na creche. Como pais, dói na alma saber que seu filho não é 

paparicado porque é negro.  

 

ELISA — (Comenta) Foi realizado um estudo sobre as práticas educativas nas creches e 

observaram que “a cultura produzida nas instituições escolares ainda permanece fechada às 

diferenças; no entanto, se faz urgente repensar esse modelo de socialização que desconsidera 

os sujeitos em nome de uma suposta civilidade e universalização geradoras de uma ‘inclusão 

excludente’ das crianças que estão fora dos padrões estabelecidos”191.  

 

LUKE CAGE — (Curioso) Voltando... Fiquei com uma dúvida: o que é identidade e 

diferença? 

 

TEMPESTADE — (Responde prontamente) Identidade é o que a gente é, e 

diferença é o que a gente não é.  

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) Tempestade tem razão: a identidade e a 

diferença são inseparáveis192, pois quando dizemos que somos algo (nossa identidade), 

                                                           
190 Silva (2014, p. 74). 
191 Miguel (2015, p. 133). 
192 “Assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade. Identidade e diferença, 

são, pois, inseparáveis.” (SILVA, 2014, p. 75). 
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automaticamente estamos dizendo que não somos outra coisa (diferença). A identidade é o 

ponto de partida de onde se define a diferença. “Dividir o mundo entre nós e eles significa 

classificar. [...] Dividir e classificar significa, neste caso, também hierarquizar.”193 

 

LUKE CAGE — (Franzindo a testa) Vocês falam de “formação” da identidade. A 

mim parece algo natural, inerente...  

 

ELISA — (Explica) “Dizer que são atos de criação significa dizer que não são 

‘elementos’ da natureza, que não são essências, que não são coisas que estejam simplesmente 

aí, à espera de serem reveladas ou descobertas, respeitadas ou toleradas. A identidade e a 

diferença têm que ser ativamente produzidas. Elas não criaturas do mundo natural ou de um 

mundo transcendental, mas do mundo cultural e social. Somos nós que a fabricamos, no 

contexto de relações culturais e sociais. A identidade e a diferença são criações sociais e 

culturais”194. 

 

LUKE CAGE — (Pensativo) Por isso as feministas falam que “ninguém nasce mulher: 

torna-se mulher”?  

 

ELISA — (Feliz com a resposta) Ótimo exemplo! Essa frase é de Simone de 

Beauvoir e distingue sexo de gênero195. O sexo é um fator biológico, nascemos com ele. No 

entanto, o gênero, enquanto constituição da subjetividade, é construído socialmente, é 

performático tendo em vista que cada cultura tem seus próprios padrões de comportamento 

para cada gênero. Nesse mesmo sentido, Judith Butler questiona o binarismo 

(masculino/feminino196) do gênero, pois existe a teoria queer – pessoas que não se 

reconhecem nem no feminino e nem no masculino. 

 

LUKE CAGE — (Visivelmente confuso) Fala mais sobre isso... 

  

                                                           
193 Silva (2014, p. 82). 
194 Silva (2014, p. 76). 
195 “[...] processualmente vamos nos tornando mulheres, o que significa inferir que os conceitos de masculino e 

feminino são construções histórico-culturais, comportamentos socialmente aprendidos, que acabam por 

condicionar desigualmente homens e mulheres  no desenvolvimento de suas relações.”  (NEVES; SHOKNESS, 

2012, p. 17). 
196 Para o filósofo Jacques Derrida, nessas oposições binárias, tais como masculino/feminino, não há uma 

simples divisão do mundo em duas classes iguais. Sempre há uma hierarquia, onde um dos dois termos é 

privilegiado.  
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ELISA — (Explica calmamente) Segundo Butler, dividir o mundo entre masculino e 

feminino é uma forma simplória demais para a complexidade do ser humano. A designação 

de gênero é algo que tem sido imposto, porém, é possível pensar em outras formas de 

existência, mas isso é algo que o Estado não deseja devido ao risco de perder o seu controle 

uma vez que gênero e raça são categorias socialmente legitimadas como parte da 

colonialidade do poder, como formas de controle que se mantêm até hoje, mesmo após os 

períodos de independência.  

 

BLADE — (Levanta a mão para falar) Vai ao encontro do que falamos 

anteriormente: a formação da identidade tem a ver com questões de poder, pois o grupo que 

detém o poder é quem cria/legitima/deslegitima as identidades. E tem toda uma narrativa 

mítica para justificar isso, tanto da “condenação” da mulher (Adão e Eva), quanto do negro 

(Noé e Canaã). 

 

ELISA — (Concorda e complementa) Segundo Beauvoir, “o sujeito só se põe em se 

opondo: ele pretende afirmar-se como essencial e fazer do outro o inessencial, o objeto”197. 

Fazendo um paralelo, assim como o olhar masculino objetificou a mulher, os brancos 

objetificaram os negros...  

 

LANTERNA VERDE — (Franzindo a testa) Nesse sentido, a própria identidade 

brasileira foi criada? 

 

ELISA — (Parecendo feliz com a questão) Sim, e a questão racial se vincula 

ao tema da identidade, “de uma identidade que desde a época da colonização foi marcada 

pela ‘falta’. Nem bem colonos, nem bem colonizados; nem portugueses, nem escravos. Desde 

os primeiros momentos de país independente, uma questão pareceu acompanhar os debates 

locais: ‘Afinal, o que faz do Brazil, Brasil?’. A partir de então, muitos daqueles que se 

propuseram a definir uma ‘especificidade nacional’ selecionaram a ‘conformação racial’ 

encontrada no país, destacando a particularidade da miscigenação, para o bem ou para o 

mal. Ora como elemento alentador, ora como sinal de infortúnio”198. 

 

                                                           
197 Beauvoir (1980, p. 11). 
198 Schwarcz (2012, p. 29). 
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TEMPESTADE — (Pensativa) Eu li uma vez que “a definição da identidade brasileira 

é o resultado da criação de variados e complexos atos linguísticos que a definem como sendo 

diferente de outras identidades nacionais”199. Você poderia falar mais disso? 

 

ELISA — (Explica calmamente) A identidade brasileira é criada e recriada por meio 

de atos de linguagem, atos de criação linguística. Parece óbvio dizer, mas é por meio dos 

usos da linguagem que definimos a identidade das coisas ao nosso redor. Para Saussure, “a 

língua não passa de um sistema de diferenças”200. Nesse sentido, quando dizemos “somos 

brasileiros”, não deixa de ser uma forma de dizer “não somos espanhóis”, “não somos 

japoneses”, etc. Encontramos aqui a noção de diferença não como produto, mas “como 

operação de funcionamento da língua e, por extensão, de instituições culturais e sociais como 

a identidade, por exemplo”201.  

 

TEMPESTADE — (Concentrada) Deixe-me ver se entendi: como a linguagem é 

indeterminada e “escorregadia”, não tendo os signos um significado fixo, eu dependo da 

diferença para construir uma significação? 

 

ELISA — (Sorrindo, responde) Sim, sim. Derrida chama de “metafísica da 

presença” a ilusão de ver no signo um significado (a presença do referente). E sim, “em 

outras palavras, podemos dizer, com Derrida, que a plena presença (da “coisa”, do 

conceito) no signo é indefinidamente adiada. É também a impossibilidade dessa presença que 

obriga o signo a depender de um processo de diferenciação, de diferença”202.  

 

BLADE — (Toma a palavra) Eu vejo que as estórias contadas sobre a nação fazem 

parte da nossa cultura e formam a identidade do povo brasileiro com a qual nos 

                                                           
199 Silva (2011, p. 77). 
200 Nesse sentido, Stuart Hall nos mostra que, de acordo com Saussure, “o conceito de ‘vaca’ só faz sentido numa 

cadeia infinita de conceitos que não são ‘vaca’. [...] a palavra ‘vaca’ é apenas uma maneira conveniente e 

abreviada de dizer ‘isto não é porco’, ‘não é árvore’ [...] e assim por diante. [...] Em outras palavras, a língua não 

passa de um sistema de diferenças. [...] Mas a linguagem vacila... A identidade e a diferença não podem ser 

compreendidas, pois, fora dos sistemas de significação nos quais adquirem sentido. [...] Ocorre que a linguagem, 

entendida aqui de forma mais geral como sistema de significação, é, ela própria, uma estrutura instável. É 

precisamente isso que os teóricos pós-estruturalistas como Jacques Derrida vêm tentando dizer nos últimos anos. 

A linguagem vacila.” (SILVA, 2014, p. 77-78). Derrida entende que as relações estruturalistas entre significante 

e significado são inexistentes, pois cada significante pode desencadear outro significante (e isso coloca o texto 

em movimento). O signo não carrega uma presença, mas temos essa ilusão que faz com que ele funcione: a 

chamada metafísica da presença derridiana.  
201 Silva (2014, p. 78). 
202 Silva (2011, p. 79). 
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identificamos. A própria visão do bom selvagem, presente na literatura brasileira, é prova 

disso, vemos que até hoje muitos brasileiros têm essa ideia estereotipada dos indígenas.  

 

TEMPESTADE — (Concordando com a cabeça) Verdade, no livro “O Guarani”, 

leitura obrigatória no ensino médio, o índio Peri é o bom selvagem cheio de misticismo ao 

seu redor... Com os negros na literatura brasileira foi a mesma coisa, geralmente 

marginalizado, visto como objeto. 

 

ELISA — (Completa) Tem razão, Tempestade, até as obras de Castro Alves ficaram 

entre o avanço e o retrocesso, pois houve uma tentativa de posicionar-se a favor dos negros, 

porém, acabaram sendo estereotipados novamente. Tudo isso criou uma imagem negativa do 

indígena e do negro como retrógrados, primitivos, pagãos e até mesmo, no caso dos 

indígenas “inocentes”, facilmente enganáveis...  

 

BLADE — (Comenta) Deve ser por isso que há tanto preconceito com a espiritualidade 

dos negros e dos indígenas. Pode ver que associam nossas religiões e deuses sempre com 

coisas negativas e demônios.  

(Pequena pausa) 

 

ELISA — (Ajeitando-se na cadeira) Essas narrativas corroboraram para 

construir o mito fundacional da narrativa nacional brasileira e mascaram a verdadeira 

história, pois o que precedeu a colonização não foi um único povo estereotipado, mas muitas 

culturas e sociedades tribais diversas. O monoculturalismo volta-se para o humanismo e a 

estética, já o multiculturalismo para a política. Veiga-Neto (2003) nos apresenta que as 

atribuições de significados são, sempre e ao mesmo tempo, uma questão epistemológica e 

uma questão de poder (e por isso política).  

 

VIXEN — (Questiona) E a identidade do negro? Como ela é vista por essas teorias? Já 

pararam para notar que a cor branca é usada como alusão a coisas boas, a bênçãos, e a cor 

preta é associada a coisas ruins? 

 

ELISA — (Parecendo entusiasmada) Boa pergunta, Vixen! “A construção de 

identidades ou sujeitos é, para Foucault, um ato altamente politizado. Essas identidades são 
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os efeitos daquilo que ele chama de poder/saber.”203“Afinal, desde que o Brasil é Brazil, ou 

melhor, quando era ainda uma América portuguesa, o tema da cor nos distinguiu. Os 

primeiros viajantes destacavam sempre a existência de uma natureza paradisíaca, mas 

lamentavam a ‘estranheza de nossas gentes’”204.  

 

LANTERNA VERDE — (Preocupado com o contexto político) Sabe o que 

me preocupa? O discurso de ódio tem sido cada vez mais legitimado na nossa sociedade. 

Vivemos um momento político instável repleto de declarações polêmicas e racistas advindas 

do poder, o que representa mais um obstáculo e ponto de tensão para as lutas contra o 

racismo. O que acontecerá com nossas conquistas nesse cenário? 

 

ELISA — (Apreensiva) Estamos em um momento, “à semelhança de outros tempos, 

onde o mundo contemporâneo é modelado e condicionado profundamente por estas formas 

ancestrais de vida cultural, jurídica e política, que são a da clausura, da cerca, do muro, do 

campo, do cerco e, no final das contas, da fronteira. Por outro lado, são recuperados 

processos de diferenciação, de classificação e de hierarquização para fins de exclusão e de 

erradicação. Novas vozes se levantam para proclamar que o universal humano ou não existe 

ou limita-se ao que é comum, não a todos os homens, mas apenas a alguns deles. O início do 

século XXI aproxima-se do início do século XIX, neste ponto de vista, enquanto importante 

momento de divisão, de diferenciação universal e de procura de identidade pura”205. 

 

LANTERNA VERDE — (Lembrando do seu “personagem”) “Em tempos de 

crise, os sábios constroem pontes, enquanto os tolos constroem muros”206. 

 

LUKE CAGE — (Preocupado) Eu também me preocupo com o que acontecerá com as 

cotas nesse cenário... 

 

LANTERNA VERDE — (Com a expressão tensa) Eu também, até porque 

ninguém da minha família ingressou no ensino público superior antes das cotas, apenas em 

faculdades particulares e olhe lá.  

                                                           
203 Silva (2011, p. 28). 
204 Schwarcz (2012, p. 11). 
205 Mbembe (2014, p. 28). 
206 Frase dita pelo herói Pantera Negra quando ele vai à Organização das Nações Unidas – ONU e pronuncia que 

participará de ações políticas e humanitárias. 
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BLADE — (Defendendo as cotas) A Lei de Cotas é importante, pois o que acabou 

foi a escravidão, o racismo se fortificou. As cotas não aumentam o racismo, enquanto o 

racismo hierarquiza, as cotas se propõem justamente a igualar, por meio da equidade de 

condições. 

 

VIXEN — (Ajeitando-se na cadeira) Apesar de essa nossa conversa ter me feito 

refletir a respeito, eu acredito que, no contexto atual, muito em breve não teremos mais essa 

política... O governo atual já se manifestou como contrário às cotas.  

 

LANTERNA VERDE — (Preocupado) Realmente, até mesmo durante a campanha, 

políticos afirmaram abertamente que a política de cotas no Brasil divide a sociedade, pois 

somos todos iguais perante a lei e que tudo isso é “coitadismo”, ignorando todo um contexto 

histórico e social do Brasil.  

 

LUKE CAGE — (Virando os olhos) Essa discussão que defende apenas as cotas 

sociais em detrimento das cotas raciais fundamenta-se no mito da democracia racial de que 

falamos mais cedo.  

 

TEMPESTADE — (Reflexiva) Se o Estado assumir que não existe preconceito racial, 

obviamente não admitirá a necessidade de cumprir as poucas leis que combatem as grandes 

desigualdades entre brancos e negros. Não estou dizendo que as cotas resolvem tudo, se é 

que me entendem... 

 

ELISA — (Esperançosa) Concordo com você, Tempestade. As cotas foram bem 

pensadas! Podem não ser a solução, mas são necessárias para a busca de igualdade e 

levantam holofotes para discutir as questões raciais. Sem elas talvez não estivéssemos tendo 

essa conversa hoje... 

  

4.2 O caminho da “morte escolar”  
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Apresentamos nesta cena os desafios que podem levar à 

“morte escolar”207 de um estudante cotista negro. Esse termo é 

utilizado por Alfredo Veiga-Neto (2003) ao referir-se aos 

estudantes que são eliminados do sistema. Dentre os 

personagens da cena, temos uma situação meio a meio: Vixen, 

Luke Cage e Pantera Negra não concluíram, enquanto Tempestade, 

Lanterna Verde e Blade concluíram o curso com êxito 

(certificação). No entanto, todos contribuem compartilhando as 

dificuldades enfrentadas durante o curso.  

  

ELISA — (Indaga) Quais desafios podem levar um herói a desistir de sua jornada? Inicio 

com essa provocação.  

 

VIXEN — (Responde prontamente) Já notaram que eu sempre sou a primeira a 

responder? O que me fez desistir da jornada208 foi um sentimento de impotência, de não 

conseguir mesmo. Eu evadi a primeira vez sem dar satisfação. Depois eu voltei para o curso, 

o coordenador aceitou minha reintegração, mesmo assim acabei desistindo de vez. 

 

ELISA — (Mostrando-se pensativa) Mas o que te causou esse sentimento de 

impotência, Vixen? 

 

VIXEN — (Triste, olhos marejados) Eu tive depressão... A minha vida nunca foi 

fácil, mas o que realmente me desestabilizou foi ver a situação dos meus filhos. Meu mais 

novo se envolveu com besteira, sabe?! Quantas vezes eu fui à boca de fumo buscar ele... Eu 

não me sentia representada em sala nessa época, meu mundo era muito diferente. Na 

verdade, eu estava tão mal que não me sentia uma pessoa culta, sentia que minha cultura não 

era boa. 

(Silêncio momentâneo)  

 

                                                           
207 Veiga-Neto (2003) considera que discutir a inclusão no ensino superior à luz dos estudos culturais é 

imprescindível por ser onde o processo de exclusão histórica manifesta-se de forma mais gritante, pois o ensino 

superior está na ponta final de um processo. Poucas pessoas alcançam o nível superior, existem multidões cuja 

“morte escolar” as elimina do sistema antes disso, e mesmo quando ingressam no nível superior muitas vezes 

ocorre a “morte escolar” por falta de condições para concluir o curso com êxito.  
208 Desistir do curso. 
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ELISA — (Toma a palavra) Vixen, não pense assim sobre si mesma... (Pequena 

pausa) Esse seu sentimento “de não ter uma cultura boa” advém de que muito tempo a 

modernidade esteve mergulhada numa epistemologia monocultural209, onde a cultura foi 

utilizada como elemento diferenciador e justificador para a dominação e exploração. O 

“culto” era considerado a pessoa da elite, por isso até hoje usamos a palavra culto como 

status. No entanto, a virada linguística empreendida pelos filósofos da linguagem trouxe 

consequências também para a cultura, pois não só pluralizou a linguagem, mas desconstruiu 

o pensamento monocultural. Temos, portanto, linguagens e culturas.     

 

VIXEN — (Pensativa) E a possibilidade de nos sentirmos representados... Apesar de 

que estamos longe disso... 

 

PANTERA NEGRA — (Toma a palavra) Verdade, eu até me irrito quando falam que 

somos minorias. Nós não somos minoria nada, somos mais da metade da população, o que 

falta é sermos bem representados210.   

 

LANTERNA VERDE — (Olhando para Vixen) Sobre o que você falou, eu sei bem 

como é, Vixen. Nós que somos estudantes e pais de família temos uma realidade dura. Muitas 

vezes eu estava em sala de aula pensando se meu filho tinha o que comer em casa.  

 

VIXEN — (Concordando com a cabeça) É uma realidade totalmente diferente 

mesmo, Lanterna Verde. A minha jornada é muito complicada, e isso interferiu nas 

possibilidades que eu tinha de continuar estudando. Eu me sinto uma heroína por, apesar de 

ter desistido de Gestão Pública, não ter desistido de viver. 

 

                                                           
209 A cultura era pensada como única (o melhor produzido) e universal (por referir-se à humanidade). Essa 

ideologia originou diversas campanhas sobre como a educação deveria ser escolarizada. Veiga-Neto (2003, p. 

10) afirma que “sob o manto de um pretenso humanismo universal, o que estava em jogo era a imposição, pela 

via educacional, de um padrão cultural único, que era ao mesmo tempo branco, machista, de forte conotação 

judaico-cristã, eurocêntrico e, é claro, de preferência germânico. Essa imposição foi estimulada pelo Estado que 

vê na escola uma instituição a seu serviço para regular a sociedade”. 
210 Silva (2014) nos mostra que a representação é uma forma de atribuir sentido, ou seja, é um sistema linguístico 

e cultural: arbitrário, indeterminado e ligado a relações de poder. “É aqui que a representação se liga à identidade 

e à diferença. A identidade e a diferença são estreitamente dependentes da representação. É por meio da 

representação, assim compreendida, que a identidade e a diferença adquirem sentido. É por meio da 

representação que, por assim dizer, a identidade e a diferença passam a existir. [...] É também por meio da 

representação que a identidade e a diferença se ligam a relações de poder. Quem tem o poder de representar tem 

o poder de definir e determinar a identidade.” (SILVA, 2014, p. 90-91). 
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ELISA — (Interessada) Vixen, o que causou a sua desistência após reintegrar-se ao 

curso? 

 

VIXEN — (Explica calmamente) A primeira vez que eu ingressei no curso eu estava 

determinada a ir até o final, mas pela situação do meu filho acabei me afastando dos estudos. 

Depois voltei em 2017, fui reintegrada, porém, sofri um assalto à mão armada na frente do 

IFRO e desenvolvi síndrome do pânico. Eu não tinha condições de continuar no curso, eu 

não conseguia nem apresentar trabalho, dava taquicardia. Certo dia, fui apresentar um 

seminário e desmaiei. Depois disso nunca mais pisei no IFRO. 

 

ELISA — (Com expressão preocupada) E nessa segunda vez que você desistiu 

alguém do Instituto entrou em contato com você? 

 

VIXEN — (Responde prontamente) Na verdade sim, sim, alguém da psicologia 

ligou... Mas eu não queria voltar! Agora já estou bem, estou quase curada, tomando menos 

remédios, mas mesmo assim não quero voltar. Sei que preciso estudar porque ganho pouco e 

a única forma que eu vejo de melhorar minha vida financeira é estudando, mas vou fazer 

outro curso aqui no IFRO. 

 

ELISA — (Pergunta) Por que não Gestão Pública? Não se identificou? 

 

VIXEN — (Ajeitando-se na cadeira) O curso é muito bom, principalmente para 

quem é funcionário público. Eu fiz até o segundo período e mesmo assim aprendi coisas que 

aplico hoje em dia no meu trabalho. Só que tive tanta dificuldade nesse curso que não quero 

mais. Fora esses fatores pessoais, algumas matérias tinham professores muito exigentes, eles 

não compreendiam a realidade dos estudantes... Não sei quem são os professores agora... 

Teve outra situação também que eu estava pagando matéria em outra turma e mudaram os 

horários, o que me faria perder mais seis meses... Ah, não volto não.  

 

PANTERA NEGRA — (Toma a palavra) Bem, eu ainda não terminei o curso porque 

está faltando entregar o TCC, e o meu estágio ainda está em andamento. Era para eu ter 

terminado o curso no primeiro semestre de 2018, mas pelo menos já concluí todas as 

matérias. 
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ELISA — (Voltando-se para o Pantera Negra) E por que não entregou o 

TCC211? O que houve? 

 

PANTERA NEGRA — (Procurando as palavras) Foi desânimo, falta de tempo 

também... Eu trabalho o dia todo então era difícil conciliar para fazer o estágio e o TCC, 

então fui deixando, adiando mesmo. Agora estou fazendo o estágio obrigatório em um órgão 

do governo e assim que terminar vou iniciar meu projeto de TCC, já até escolhi meu 

orientador. 

 

ELISA — (Pergunta) O estágio dificulta a jornada?  

 

PANTERA NEGRA — (Pensa um pouco e responde) Olha, não diria que 

dificulta, mas o estágio é obrigatório e sem remuneração alguma. No total temos que 

integralizar 360 horas-aula212, então, para quem trabalha, acaba dificultando sim, mas 

também tem suas vantagens pensando no aprendizado...  

 

BLADE — (Olhando para o Pantera Negra) Cara, eu te entendo. Eu concluí o 

curso e fui certificado, mas foi um sufoco para eu terminar esse curso. Eu tive que escolher 

entre meu emprego ou fazer o estágio porque na época eu trabalhava em empresa privada, 

tive que sair do emprego. Na época passei os três meses do estágio sem trabalhar, minha 

parceira que “segurou as pontas” lá em casa. 

 

LUKE CAGE — (Toma a palavra) Respondendo sua pergunta, Elisa. Como eu disse 

anteriormente, tive uma trajetória parecida com a da Vixen. Ingressei em 2013.1 por cotas e 

desisti nas primeiras semanas, depois em 2014.2 participei da seleção de novo, dessa vez por 

ampla concorrência mesmo, me matriculei e acabei desistindo de novo antes de terminar o 

primeiro semestre porque consegui uma bolsa do PROUNI para o curso que eu realmente 

queria, na área da saúde. No meu caso foi mais a vontade de cursar outra faculdade mesmo... 

 

                                                           
211 A pergunta do questionário “Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para concluir o curso?” era 

aberta e 27,7% dos estudantes informaram dificuldades com o TCC; seguida de falta de tempo (22,2%) e optar 

por outro curso (11,1%).   
212 Resolução n.º 28/CONSUP/IFRO, de 30 de maio de 2016. 
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TEMPESTADE — (Sorrindo, comenta) Já eu queria muito Gestão Pública mesmo, 

mas como eu disse a vocês, minha jornada foi bem complicadinha. Eu me divorciei durante o 

curso e como não tinha emprego então tive que ir morar com meus irmãos... Tenho muito 

orgulho de ter concluído esse curso, mas não foi nada fácil.  

 

ELISA — (Pergunta) Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou, Tempestade? 

 

TEMPESTADE — (Responde prontamente) Como eu estava desempregada, com 

certeza, o fator financeiro pesou muito para mim.  

 

ELISA — (Olhando para Tempestade) Você recebeu alguma bolsa do IFRO213?   

 

TEMPESTADE — (Concordando com a cabeça) Sim, eu consegui a bolsa para o 

auxílio transporte, que me ajudou muito, pois eu já estava dependendo dos meus irmãos para 

moradia e comida, não ia ter coragem de pedir vale transporte para eles também, mas é 

claro que não é uma bolsa que mantém o estudante estudando, temos que ter força de 

vontade para vencer os desafios. 

  

ELISA — (Mudando o assunto) Como os professores abordavam a questão das 

diferenças com vocês em sala de aula? 

 

VIXEN — (Olhando para o alto, tentando lembrar) No sentido de aceitar 

os diferentes, saber tolerar, etc... Tivemos uma disciplina obrigatória, acho que era no quinto 

período, chamada Qualidade do Atendimento no Serviço Público, ela tratou um pouco do 

racismo e tudo mais, mas mais voltado para aceitar, tolerar, respeitar etc... 

 

ELISA — (Problematiza) “Essa história de aceitar a diferença pode estar carregando 

uma boa dose de tolerância benigna, de ‘bom-mocismo’, de ‘bom-samaritanismo’, posturas 

éticas que, como sabemos, são conservadoras e servem para encobrir e, por isso, reforçar e 

perpetuar a própria desigualdade”214. 

 

                                                           
213 Dos 19 estudantes cotistas negros que responderam o questionário, apenas dois receberam auxílios à 

permanência (ambos PROCAT – Auxílio Transporte).  
214 Veiga-Neto (2003, p. 212).  
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LUKE CAGE — (Problematiza) Tenho pensado sobre como esse discurso é funcional 

e perigoso, bem lobo em pele de cordeiro. Você é levado a pensar que está fazendo algo bom, 

mas está é reforçando uma suposta superioridade, onde o superior tolera o inferior.  

 

ELISA — (Olhando para Vixen) Eu observei que na ementa dessa disciplina, Vixen, 

consta a questão da Identidade e Diferença, mas nas referências básicas e complementares 

não há nenhuma obra sobre a temática... Acaba dependendo muito da abordagem do 

professor.  

 

PANTERA NEGRA — (Comenta) E cada turma teve aula com um professor diferente. 

Eu sei que essa disciplina é dos professores graduados em Administração. Acho importante 

discutir mais essa temática no Instituto, já deu de reproduzir um discurso que não colabora 

em nada... Nem sei se tem outra disciplina no curso que aborde as questões da identidade... 

 

ELISA — (Mexendo em suas anotações) Pelo que eu vi, só tem “Identidade e 

Diferença” na ementa dessa disciplina obrigatória, mas tem uma disciplina optativa 

chamada “Multiculturalismo e Direitos Humanos” que aborda a temática também, mas aí 

depende se ela será eleita ou não pelos estudantes...  

 

TEMPESTADE — (Propõe) Olha, pensando no objetivo da missão, seria interessante 

falar com os professores também. Talvez propor estratégias para o trabalho com a identidade 

e a diferença nessas disciplinas. Acho que seria bem legal para desmistificar alguns 

conceitos. O que vocês acham pessoal? 

(Todos concordam) 

 

ELISA — (Pensativa) Estou encaminhando o produto da pesquisa para isso, pois 

percebi que os fatores que dificultam a jornada de vocês são multifacetados, porém, quando 

se trata da abordagem das questões raciais, há a necessidade de um trabalho voltado para as 

diferenças com base em uma interculturalidade crítica215. 

   

LANTERNA VERDE — (Interrompe e pede atenção) Elisa, deixa eu te mostrar 

aqui a maior dificuldade que eu tive para concluir o curso. (Mostra o celular com 

                                                           
215 “A interculturalidade crítica parte do problema do poder, seu padrão de racialização e da diferença (colonial, 

não simplesmente cultural) que foi construída em função disso.” (WALSH, 2009, p. 21). 
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uma foto dele dormindo na sala) Muito cansaço! Heróis também se cansam! 

Voltar a estudar depois vinte anos longe da sala de aula é um baque: matérias novas, um 

mundo diferente. Tive dificuldade para me adaptar no início, até porque eu trabalho de 

plantão, muitas vezes precisei faltar aulas para trabalhar e depois não conseguia 

acompanhar mais os conteúdos. Só que eu fui da primeira turma, de 2013.1, então foi tudo 

diferente. 

 

ELISA — (Franzindo a testa) Como assim diferente? Sua turma foi uma das que 

mais formou estudantes... A que você deve esse fato? 

 

LANTERNA VERDE — (Responde prontamente) Sem dúvida aos professores e à 

equipe do curso! Vou contar uma situação para você ter uma ideia de como os professores 

agiam com a gente: uma professora do curso sentou comigo e revisou todo o assunto porque 

ela sabia que eu tinha perdido muitas aulas por conta dos plantões do meu trabalho. A nossa 

turma era muito carente, a gente via que alguns colegas não conseguiam nem lanchar no 

intervalo. Os professores tiveram muita sensibilidade com a gente, houve uma parceria muito 

bacana. 

 

TEMPESTADE — (Toma a palavra) Realmente, eu sou da mesma turma que o 

Lanterna Verde e posso confirmar isso. Como a nossa era a primeira turma do curso, os 

professores e a equipe técnica queriam muito que o curso fosse um sucesso, então eles se 

empenharam muito para isso. Nossa turma tinha muitos estudantes negros e de baixa renda 

também, que realmente possuíam dificuldades... Os professores cobravam muito, eram 

firmes, mas davam condições para a gente aprender. Eles falavam “vocês serão agentes 

públicos e vão lidar com a vida das pessoas”. Olha que interessante, um olhar totalmente 

humano.  

 

ELISA — (Sorrindo) Isso reforça minha suspeita de que os professores e sua atuação 

em sala de aula impacta muito na jornada de vocês. Agora quero que os concluintes 

respondam: o que os mantiveram firmes no curso até o final? 

 

LANTERNA VERDE — (Responde com segurança) Relacionamento! Se a gente 

não tiver um relacionamento, um incentivo dos colegas, dos professores e da equipe técnica, 
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fica muito difícil continuar no curso. Não é me levar para dentro da sua casa, mas é 

importante que os professores sejam sensíveis, humanos, saibam lidar com o diferente. Eu 

tive isso na minha época, os professores eram abertos, nos ouviam, auxiliavam, mas ao 

mesmo tempo cobravam. 

 

TEMPESTADE — (Concordando a cabeça) Verdade, não são somente programas 

de permanência que ajudam os estudantes, os professores também são fundamentais. A 

abordagem deles em sala de aula pode, de certo modo, nos incentivar ou desestimular. Para 

mim, eles foram importantes demais. 

 

LANTERNA VERDE — (Concorda) Para mim também foi fundamental, eu devo muito 

a eles! 

 

BLADE — (Pondera, pensativo) Olha, os professores também incentivavam a 

minha turma (2014.1), mas não houve um trabalho como o desenvolvido com a primeira 

turma. Inclusive tivemos problemas com dois professores, porque eles chegaram impondo 

autoridade e fomos resistentes, veio até um pessoal da Diretoria e da Psicologia falar com a 

gente para amenizar a situação.  

 

ELISA — (Pergunta novamente) E o trabalho com a diferença em sala? 

  

BLADE — (Expressão de dúvida) Nem lembro se teve algo relacionado...  

 

ELISA — (Voltando-se aos estudantes) Dos 19 estudantes que responderam o 

questionário inicial, apenas um disse que sofreu discriminação no Instituto, mas não 

relacionada à cor da pele e sim ao fato de ser cotista. Como foi com vocês?  

 

TEMPESTADE — (Concordando com a cabeça) É isso mesmo, o IFRO é um 

espaço em que a convivência de forma geral é boa, se acontece racismo é de forma muito 

velada, como em toda a sociedade. A dificuldade que o cotista enfrenta por parte da 

instituição é só a burocracia de comprovar a renda, mas no demais somos tratados 

igualmente.  
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BLADE — (Balançando os pés) É verdade, mas sempre rola uma piadinha sim, mas 

nada demais. Com o tempo gente aprende a não ligar, sabe?! Alguns até entram na 

“brincadeira”. Eu sou mais caladão, não gosto de falar desse assunto e parecer vitimista. 

Fico quieto.  

 

LANTERNA VERDE — (Pensa um pouco e responde) Eu também nunca sofri 

com discriminação racial no Instituto, mas o racismo existe, sabemos disso e precisamos 

discutir esse assunto em todos os setores... É que é um racismo diferente, velado... Mas cruel 

e desumanizador como todo racismo.   

  

PANTERA NEGRA — (Olhando para o Lanterna Verde) Concordo com você, 

Lanterna Verde. Em outros países tem uma segregação mais nítida, a exemplo do Apartheid, 

mas no Brasil é diferente216.  

 

TEMPESTADE — (Retoma a sugestão) Por isso sugeri conversar com os 

professores sobre o trabalho com a diferença, eles são formadores de opinião. O herói negro 

tem garra, prova disso é que desistimos menos da jornada, mas isso não tira a necessidade de 

lutar por uma representação digna. Ver as diferenças, as raças como invenção social é o 

primeiro passo contra o racismo que enfrentamos e que até naturalizamos (por isso o 

negamos).   

 

ELISA — (Sorrindo, responde e finaliza o encontro) Vou seguir essa 

sugestão sim, estou pensando em algumas coisas... Vou conversar com os professores do 

curso e levar esses apontamentos. Muito obrigada a todos!  

 

  

                                                           
216 Nesse sentido, Freyre (2002) afirma que em outros contextos houve uma segregação racial mais explícita 

(como no Apartheid dos Estados Unidos), porém no Brasil predominaram os mitos da miscigenação e da 

democracia racial, cruéis para os descendentes de escravos e que perpetuam ainda hoje a ideia de que não há 

racismo no Brasil.  
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4.3 A trajetória dos cotistas negros em números 

 

Figura 7 – Ilustração digital que encena a pesquisadora Elisa apresentando informações aos presentes 

 

Fonte: Bea Navarro (2019). 

  

Djamila Ribeiro (2017) afirma que “se não se nomeia uma 

realidade, sequer são pensadas melhorias para uma realidade 

que segue invisível”, nesse sentido, na cena abaixo é 

apresentado um panorama sobre a trajetória dos cotistas negros 

no curso de Gestão Pública com base em pesquisa realizada 

junto à Coordenação de Registros Acadêmicos – CRA do Campus 

Porto Velho Zona Norte. 

Participam desta cena quatro professores217 participantes 

da pesquisa, um personagem representando a diretoria da 

instituição e um personagem representando a Coordenação de 

Assistência ao Educando - CAED, setor que atua no sentido de 

ampliar as condições de permanência e êxito dos estudantes.  

                                                           
217 Os nomes dos professores e servidores participantes da pesquisa foram trocados por nomes fictícios 

inspirados em personalidades históricas e contemporâneas engajadas na luta contra o racismo como uma 

homenagem ao importante papel desempenhado por essas pessoas na sociedade.  
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ELISA — (Apresenta-se) Boa tarde a todos! Peço licença para apresentar algumas 

informações sobre a minha pesquisa com os cotistas negros do curso de Gestão Pública no 

IFRO. Vou iniciar com alguns números... Sobre a importância deles, faço um paralelo com 

Djamila Ribeiro, que afirma que o mito da democracia racial “torna desnecessário o registro 

da cor dos pacientes nos formulários das redes públicas, informação que seria indispensável 

para avaliarmos as condições de saúde das mulheres negras no Brasil, pois sabemos, por 

dados de outros países, que mulheres brancas e negras apresentam diferenças significativas 

em termos de saúde”218. 

 

PROFª. MARIELE219 — (Levanta a mão querendo falar) Realmente, não 

sabermos quantos estudantes cotistas concluem o curso dificulta até mesmo saber se a 

política de cotas está sendo efetiva... 

 

PROFª. BEATRIZ220 — (Concorda e acrescenta) Minha gestão começou há 

pouco tempo, mas destaco que considero relevantes as pesquisas nesse sentido, pois nosso 

papel é promover educação pública de qualidade para todos, especialmente para os 

estudantes em situação de vulnerabilidade social. 

 

ELISA — (Retomando a fala) Também penso que o primeiro passo é visualizar a 

situação. Porém, mais pesquisas são necessárias, pois a apresentação que farei está longe de 

ser uma pesquisa aprofundada em termos numéricos e estatísticos, apenas considero como 

ponto de partida que nos permitirá ter uma visão geral do curso e dos cotistas negros no 

curso. Por isso, apresento a vocês as seguintes informações:  

(Projeta imagem no quadro) 

                                                           
218 Ribeiro (2017, p. 48). 
219 Nome fictício inspirado em Marielle Franco, vereadora brasileira assassinada em 2018 que teve sua trajetória 

marcada pela luta em defesa dos direitos humanos e por falar abertamente sobre raça, violência e gênero.  
220 Nome fictício inspirado em Petronilha Beatriz, pesquisadora brasileira contemporânea com um amplo 

currículo voltado para Educação Étnico-Racial no Brasil e a primeira negra a pertencer ao Conselho Nacional de 

Educação. 
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Figura 8 – Certificação dos estudantes do Curso de Gestão Pública no período de 2013.1 a 2016.1 (independente de cotas) 

 
Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora com dados da CRA. 

 
 

ELISA — (Explica o gráfico projetado) Apresento nessa imagem um 

panorama geral, pois as cotas não são um critério nessa imagem. De 2013.1 até 2016.1, o 

Instituto ofertou seis turmas do curso de Gestão Pública, totalizando 266 estudantes, porém, 

destes, apenas 48 estudantes conseguiram concluir o curso e obter a certificação. A situação 

é que cerca de 82% dos estudantes que se matricularam não concluíram o curso até o 

momento. 

 

SAMARA — (Comenta) A trajetória do estudante é afetada por ações pequenas, muitas 

vezes envolvendo o psicológico do sujeito. Eles pensam que não vão conseguir, pensam que 

não vão dar conta, esse número de não concluintes reflete isso. O estudante cotista e 

qualquer outro estudante é tratado da mesma forma pela CAED, concorre às bolsas da 

mesma forma, sem distinção...   

 

PROFª. BEATRIZ — (Impressionada) Um número muito alto! Parabenizo sua 

pesquisa, pois eu acho importante que esses dados sejam trabalhados aqui no Instituto para 

vermos em que podemos melhorar nossa atuação. No entanto, é importante saber o que 

causou esse número alto de não concluintes.  
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ELISA — (Complementa) Como o foco da minha pesquisa são os cotistas negros e sua 

trajetória no IFRO, eu direcionei o trabalho apenas para eles. Realizamos alguns encontros, 

onde eles falaram sobre seu posicionamento a respeito das cotas, suas vivências escolares, 

dificuldades enfrentadas e, por fim, sugeriram algumas ações que pretendo desenvolver com 

os professores de forma integrada com a equipe pedagógica, por isso solicitei esse momento 

com vocês.  

 

PROFª. BEATRIZ — (Atenciosa) Isso é muito importante! O que eu percebo, e vou 

falar enquanto professora, são ações isoladas no trabalho com as diferenças. Por exemplo, a 

institucionalização do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades Educacionais – 

NAPNE, para atender as pessoas com necessidades especiais, os programas de auxílio, as 

cotas, que também possibilitam o acesso. Enfim... Uma política específica institucionalizada 

voltada para o trabalho com esse público cotista negro eu não percebo. Recentemente 

mudamos a gestão e quando elaborei meu plano de gestão pensei em algumas ações que 

pudessem atender à diversidade, penso em institucionalizar um calendário de datas 

comemorativas como, por exemplo, o dia internacional da mulher, que realizamos 

recentemente e foi uma atividade linda. Humanizar a gestão, mesmo que com ações 

pequenas, causa um grande impacto.  

 

ELISA — (Animada) Esse movimento é muito importante, pois demonstra a preocupação 

da gestão com o trabalho com as diferenças e me coloco à disposição para pensarmos juntas 

em atividades nesse sentido! 

 

PROFª. BEATRIZ — (Complementa) Sabe-se que a assistência estudantil tem uma 

verba um pouco melhor para os quilombolas e os indígenas, mas, muito além da assistência, 

eu acredito que tudo que a gente faz de bom na escola tem um resultado muito positivo na 

sociedade e podemos ajudar dessa forma, eventos como a semana da consciência negra, pois 

já foi feito o “dia”, mas queremos ampliar para a “semana”. É algo que precisamos 

disseminar, pulverizar, para que as pessoas pensem e dialoguem sobre isso. 

 

SAMARA — (Complementa) Sobre a bolsa-permanência para os quilombolas e 

indígenas, em cada campi do Instituto temos um membro na comissão voltado para orientar o 
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estudante a buscar essa bolsa, pois ela é pleiteada direto com o MEC e paga com recursos do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, não é aqui na CAED. 

 

PROFª. DANDARA221 — (Levanta a mão e pergunta) Elisa, quem são esses 

estudantes? Qual é o recorte da pesquisa?  

 

PROF. NELSON 222 — (Comenta o gráfico) A quantidade de estudantes que não 

concluem o curso é algo que nós sentimos em sala de aula, as turmas começam com cerca de 

40 estudantes e terminam com pouquíssimos, mas ver os gráficos realmente impacta.   

 

ELISA — (Explica) Nelson, é que esse gráfico foi elaborado a partir das listagens da 

Coordenação de Registros Acadêmicos, infelizmente até o momento pouquíssimos estudantes 

concluíram o curso e tiveram direito à certificação. A maioria dos estudantes possui alguma 

pendência (aqui entram evadidos, trancados, desistentes, reintegrados cursando, ou seja, 

todos os que ainda não foram certificados). 

 

PROFª. MARIELE — (Observa) Se eu não me engano, as primeiras turmas tiveram um 

número maior de estudantes certificados, mas com o passar dos anos realmente temos visto 

que menos estudantes têm concluído o curso. 

 

ELISA — (Explica) Respondendo a sua pergunta, Dandara, esses são os estudantes 

regulares de todas as seis turmas ofertadas Instituto por meio do Processo Seletivo Unificado  

do IFRO – PSU ou por meio do SISU (ENEM). Excluímos da contagem apenas os portadores 

de diploma, pois o que nos interessa é observarmos os estudantes quanto à forma de ingresso 

(cotas ou não) durante o processo seletivo.  

(Passa o slide) 

                                                           
221 Nome fictício inspirado na personalidade histórica Dandara dos Palmares, conhecida por desafiar o sistema 

colonial escravocrata do século XVII e participar da elaboração das estratégias de resistência do Quilombo dos 

Palmares. 
222 Nome fictício inspirado em Nelson Mandela, primeiro presidente negro da África do Sul, conhecido por lutar 

contra o Apartheid e o racismo durante toda sua vida. 
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Figura 9 – Êxito escolar dos cotistas negros no Curso de Gestão Pública no período de 2013.1 a 2016.1 

 
Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora com dados da CRA. 

 

ELISA — Observe a imagem acima: no total, 51 estudantes cotistas negros (pretos e pardos, 

independente da renda) ingressaram no curso nesse período, no entanto, 13 estudantes, ou 

seja, apenas 25%, concluíram o curso e foram certificados. Para fazer um paralelo, sobre os 

demais estudantes, ou seja, sobre os estudantes que ingressaram por ampla concorrência ou 

por ações afirmativas para outras etnias, dos 215 estudantes matriculados, apenas 35 

estudantes concluíram o curso.  

(Passa o slide) 
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Figura 10 – Êxito escolar dos estudantes ampla concorrência e dos estudantes que ingressaram por cotas para outras etnias no 

período de 2013.1 a 2016.1 

 
Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora com dados da CRA. 

 

 

PROF. NELSON — (Interessado) Então isso significa dizer que os cotistas negros 

concluem mais o curso que os demais estudantes? 

 

PROFª. CAROLINA223 — (Corta) Pode até ser um pouco mais que os demais, mas ainda 

são pouquíssimos estudantes que chegam à certificação... Nunca chegaram até nós 

informações específicas sobre o êxito dos cotistas negros. Como diz a letra da música “a dor 

dos judeus choca, a nossa [dos negros] gera piada”224. 

 

PROFª. BEATRIZ — (Comenta) Sempre que se fala em dados no IFRO, se fala em dados 

gerais ou dos estudantes que são assistidos pela assistência estudantil com o intuito de 

verificar a eficácia das bolsas, mas não sabemos quais desses estudantes são cotistas. Parece 

que a questão ainda não foi percebida pela instituição, mas não precisamos perpetuar esses 

silêncios. Agora que temos informações sobre esses estudantes, vamos falar sobre isso!  

 

                                                           
223 Nome inspirado em Carolina Maria de Jesus, uma das primeiras escritoras negras do Brasil, autora da obra 

Quarto do Despejo (1960). 
224 Música BANG! (Emicida). 
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ELISA — (Concordando) É isso mesmo, Beatriz, inclusive quero agendar um encontro 

com vocês [professores] para conversarmos sobre estratégias em sala. Nelson, apesar do 

número de concluintes do curso no geral estar muito abaixo do ideal, os cotistas negros têm 

mais êxito proporcionalmente que os demais estudantes. Em números absolutos 

(considerando todos os estudantes) há mais concluintes na modalidade ampla concorrência e 

cotistas sociais outras etnias, porém, ao separar os estudantes concluintes em dois grupos 

(cotistas “raciais” negros x ampla concorrência/ cotas sociais para outras etnias), é possível 

comparar os resultados dentro de cada grupo e constatar que os cotistas negros têm um 

percentual de conclusão superior ao dos demais estudantes. Isso é detalhado a seguir: 

(Passa o slide) 

 

Figura 11 – Comparação do êxito escolar dos cotistas negros com os demais estudantes (ampla concorrência e cotas para 

outras etnias) no período de 2013.1 a 2016.1 

 
Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora com dados da CRA. 

 

ELISA — (Retoma a explicação) Aqui ficou mais claro. Vejam que temos, lado a 

lado, uma comparação do êxito escolar (conclusão e certificação do curso) entre os cotistas 

negros e os demais estudantes compreendendo todo o período de 2013.1 até 2016.1.  

 

SAMARA — (Corta) E o número de cotistas negros varia por turma. O resultado do 

processo seletivo é divulgado com a reserva de vagas, mas, caso não haja procura na 
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primeira oferta, essas vagas são preenchidas conforme o interesse. Por isso são realizadas a 

primeira, a segunda e quantas chamadas forem necessárias até completar a turma. 

 

ELISA — (Complementa) Além disso, outro fator que diferencia o número de cotistas 

negros entre as turmas é o método do sistema de cotas que sofreu alteração. Até 2015 o IFRO 

somava as cotas de pretos, pardos e indígenas em vez de separar cada grupo em sua cota, ou 

seja, as vagas eram disputadas pelos candidatos dos três grupos, dificultando o acesso dos 

indígenas, que são minoria na população (aproximadamente 1%).  

 

SAMARA — (Confirma e acrescenta) Sim, inclusive o Ministério Público Federal 

de Rondônia – MPF/RO expediu uma recomendação de que as vagas fossem separadas e que 

os estudantes inscritos por cotas concorressem primeiro às vagas destinas à ampla 

concorrência, caso não alcançasse a nota necessária, concorreria às vagas reservadas.  

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) Isso mesmo, Bia. Prosseguindo, vejam 

agora detalhadamente o que irá encaminhar nossa investigação daqui pra frente: 

(Passa o slide) 
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Figura 12 – Comparação do êxito escolar dos cotistas negros com os demais estudantes (ampla concorrência e cotas para 

outras etnias) em cada turma do período de 2013.1 a 2016.1 

 

Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora com dados da CRA. 

 

 

ELISA — (Explica calmamente apontando para a projeção) Temos aqui 

uma comparação por turma do sucesso escolar (conclusão e certificação do curso) entre os 

cotistas  negros e os demais estudantes.  

 

PROFª. DANDARA — (Atenta) Então, em alguns anos nenhum cotista conseguiu se 

formar? Detalhando mais informações vão surgindo... Qual o critério desse gráfico? 

 

ELISA — (Explica o gráfico) Esse gráfico foi feito levando em consideração a 

proporção de estudantes em cada grupo. Apesar de os cotistas negros obterem mais êxito 

proporcionalmente somando-se todas as turmas, como você bem observou, em algumas 

turmas nenhum desses estudantes conseguiu concluir o curso (é o que aconteceu em 2014.2; 

2015.1 e 2016.1). 

  

SAMARA — (Desabafa) A partir do momento que o estudante ingressa por cotas, muitas 

vezes considera-se que a lei cumpriu sua missão. Na assistência ao educando nós 
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consideramos que a equipe, de apenas sete pessoas, é pequena diante dessa problemática 

apresentada, pois temos outras demandas que muitas vezes não são conhecidas. A CAED não 

é só orçamento, bolsas e auxílios. A assistência estudantil é muito mais ampla que as bolsas, 

nós temos um trabalho humanizado também. Atendemos, conversamos... Tem cada situação 

difícil no campus que vocês nem imaginam! 

 

ELISA — (Comenta) Realmente, ouço falar que o trabalho da Coordenação tem ido muito 

além ao trabalhar esse atendimento humanizado com o estudante em vulnerabilidade social...  

 

SAMARA — (Problematiza) Não só, com qualquer um que procure, tem coisa que não 

é dinheiro, sabe?! Já teve casos de estudantes irem à Coordenação apenas para desabafar... 

Precisamos enxergar esse estudante. Adorei o título da pesquisa “Não pense, mas olhe!”, 

porque é isso mesmo: temos que direcionar um olhar humanizado para a realidade dos 

estudantes.  

 

PROF. NELSON — (Acrescenta) Concordo, muitos têm essa visão mais “fria” e 

técnica dos Institutos Federais, mas estamos lidando com vidas. 

(Todos concordam) 

 

SAMARA — (Continua) Sabemos que muitos estudantes não têm condições emocionais 

para estudar, às vezes vão à CAED para serem ouvidos, desabafar conosco mesmo ou falar 

com o psicólogo... É importante parar e ouvir esse estudante. Não devemos vê-los apenas 

como números no orçamento, são seres humanos.  

 

PROFª. BEATRIZ — (Posiciona-se) Sim, apesar do resultado apontado de que os 

cotistas negros têm um índice um pouco melhor de êxito, entendo que isso não diminui a 

necessidade de pensarmos no trabalho com as diferenças no IFRO.  

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) Exatamente, tenho o mesmo entendimento. 

Por isso quero articular um próximo encontro com os professores para discutirmos o 

trabalho com a diferença em sala de aula. Mas bem, voltando aos gráficos, o êxito dos 

estudantes no curso, ano a ano, pode ser ilustrado assim:  

(Passa o slide) 
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Figura 13 – Evolução no êxito escolar dos estudantes no período de 2013.1 a 2016.1 

 
Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora com dados da CRA. 

  

PROFª. CAROLINA — (Questiona) Elisa, esses cotistas não concluintes são todos 

estudantes evadidos? 

 

ELISA — (Olhando para Carolina) Bem observado, Carolina. Na verdade não, os 

que não concluíram incluem todos os estudantes que não foram certificados (evadidos, 

desistentes e retidos).  

 

PROFª. DANDARA — (Toma a palavra) Tem a questão do jubilamento também, que 

nesse curso é de cinco anos. No caso da turma de 2013, por exemplo, os estudantes que não 

concluíram jubilaram em 2018. 

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) Isso, a CRA preenche as planilhas de 

acordo com o entendimento de que o estudante que não se rematrícula no prazo de um 

semestre é evadido, enquanto que desistente é o que comparece ao Instituto para desligar-se 

e o retido é o estudante que tem vínculo com o Instituto, mas falta cursar alguma disciplina. 
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PROF. NELSON — (Olhando para Elisa) Apesar de todas as turmas já terem 

esgotado o prazo de dois anos e meio para conclusão do curso atualmente apenas a turma de 

2013 jubilou. Você tem o percentual entre todos os estudantes da turma de retidos dentro 

desses não concluintes em cada turma? 

 

ELISA — (Responde delicadamente) Sim, eu tenho essas informações 

separadamente. Apesar de que esse tipo de informação consta no Painel de Indicadores do 

IFRO. A porcentagem de estudantes retidos (incluindo os reprovados; os que estão em 

dependência; e os aprovados nas disciplinas e que falta apenas o TCC ou estágio) é: na 

turma de 2013 – 5%; turma de 2014.1 – 20%, turma de 2014.2 – 9%, turma de 2015.1 – 12%, 

2015.2 – 36% e 2016.1 – 43%. 

 

PROFª. DANDARA — (Pensativa) Interessante, e essas informações estão em 

constante atualização, pois até mesmo os estudantes que evadiram ou que tiveram o prazo 

para concluir o curso jubilado podem solicitar reintegração e, caso consigam, voltam à 

situação de retido e posteriormente egressos.  

 

ELISA — (Apontando para os gráficos) Exatamente, por isso organizei os 

gráficos em concluintes e não concluintes, pois entendo que fica mais inteligível comparar a 

situação do cotista negro com os demais estudantes. A partir de agora nossa missão tem um 

direcionamento: sabemos que os cotistas negros têm mais êxito escolar que os demais 

estudantes, porém, observamos que a taxa de sucesso escolar diminuiu consideravelmente 

com o passar dos anos. Façamo-nos a seguinte pergunta: como reverter esse cenário?  

 

SAMARA — (Corta e finaliza) Só para concluir, o atendimento a grupos 

específicos, como os indígenas, tem um olhar diferenciado da assistência estudantil. No caso 

dos estudantes da graduação, como de Gestão Pública, por serem adultos e possuírem 

autonomia, eles devem trazer a demanda, pois não temos um sistema integralizado, mas 

estamos sempre à disposição.  

 

 

(Fim da segunda cena) 
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O RETORNO 

 

5. CENA 3: OS ALIADOS NA JORNADA DOS HERÓIS 

 

 “O outro, o diferente é indispensável à nossa vida” (MUSTAPHA, 2013, p. 93). Em 

entrevista à Chérif Mustapha disponível na obra O islã e o Ocidente, Jacques Derrida nos 

mostra que a pluralidade, a alteridade, o princípio das diferenças e o respeito pela alteridade 

estão nos princípios da civilização. “Logo, não imagino uma civilização universal 

homogênea, seria o contrário de uma civilização” (MUSTAPHA, 2013, p. 86). Derrida 

questiona o desaparecimento de centenas de línguas e idiomas e destaca que civilização é algo 

plural, e, para que exista pluralidade (e consequentemente civilização), é necessário assegurar 

o respeito pelas diferentes línguas e idiomas de cada um – o que engloba maneiras de falar, de 

ser, de assinar – e o respeito pelas diferentes culturas, crenças e modos/formas de vida. Nesse 

sentido, é importante a reflexão de Derrida:  

 

Os desafios nunca foram tão graves quanto no mundo de hoje; são desafios 

novos, que pedem uma nova reflexão sobre o que pode querer dizer e ser 

universal. Apelo ao direito de colocar questões críticas, não somente à 

história deste ou daquele conceito, mas também à história da noção de 

crítica, à forma interrogativa do pensamento [...] O risco de agravamento das 

desigualdades e da desumanização é um dos traços de nossa época. 

(MUSTAPHA, 2013, p. 87-88). 

  

 Indo ao encontro desse pensamento, entendemos que é importante e necessário no 

ambiente escolar questionar o conceito de raça, sua ficcionalidade e sua operacionalidade na 

sociedade atual, porém, sem deixar de lado a crítica sobre os padrões coloniais que moldam 

nossas maneiras de agir, de ver e de pensar acerca das problemáticas que nos cercam. É um 

trabalho árduo que exige uma constante vigília por parte dos educadores e dos demais aliados 

(toda a equipe da escola) para evitar cair na armadilha de reproduzir padrões eurocêntricos e 

coloniais nos quais estamos submetidos por meio da propagação de um multiculturalismo 

funcional. Entendemos que “a escola ainda é o espaço fundamental de produção de 

conhecimento crítico, desde que a entendamos, também, como o lócus/onde as problemáticas 

do contexto histórico e social se materializam.” (SILVA, 2010, p. 222).  

Por fim, recorro a Sartre para ilustrar os apontamentos que virão nas próximas páginas 

e que dispensa comentários: “É necessário que nós [...] nos descolonizemos, isto é, 

extirpemos, por meio de uma operação sangrenta, o colono que há em cada um de nós. 
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Examinemo-nos, se tivermos coragem, e vejamos o que se passa conosco.” (SARTRE, 1968, 

p. 16).   

 

5.1 Olhares e propostas para o trabalho com as diferenças em sala de aula sob uma 

perspectiva antirracista 

 

Figura 14 – Ilustração digital que encena um encontro realizado com os professores participantes da pesquisa 

 
Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

O retorno na jornada do herói de Campbell ocorre quando o 

herói retorna ao mundo comum, volta ao ponto de partida com um 

novo olhar. Tendo esse movimento como inspiração, a partir 

desta cena serão apresentados olhares e propostas para o 

trabalho com as diferenças em sala de aula sob uma perspectiva 

antirracista, destacando a importância dos professores 

enquanto aliados na jornada dos heróis; e que a missão apenas 

começou, pois entendemos que a pesquisa problematiza questões 

importantes acerca da trajetória dos estudantes cotistas 

negros, não limitando outras pesquisas e ações nesse sentido.  
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Nesta cena, Elisa e os professores conversam sobre como é 

realizado o trabalho com a temática racial em sala de aula, 

especialmente voltado às disciplinas que abordam a questão das 

diferenças225. O encontro foi realizado em uma sala do Campus 

Zona Norte, no dia 17 de abril de 2019, e mostra que os 

professores se preocupam com as temáticas que envolvem 

identidade e diferença em sala de aula, bem como possuem 

iniciativa ao propor melhorias, inclusive parte deles a 

sugestão de que a pesquisadora promova uma capacitação para os 

professores. 

 

ELISA — (Inicia o encontro) Professoras e professores, a partir deste encontro, o 

foco é o trabalho de vocês, o que de fato está sendo realizado em sala de aula ao trabalhar as 

temáticas que envolvem as diferenças. Os heróis falaram um pouco sobre isso, mas também 

gostaria de ouvir vocês... 

 

PROFª. DANDARA — (Explica) O primeiro ponto a se considerar é que não há um 

direcionamento para o trabalho com essas temáticas. Alguns professores trabalham no 

sentido de que são assuntos que os estudantes precisam aprender para sua abordagem 

profissional, por exemplo: compreender que há diferenças e que determinados grupos têm 

prioridade de atendimento. 

 

ELISA — (Cerrando os lábios) Então o trabalho em sala de aula não é voltado 

para uma compreensão mais crítica? 

 

PROFª. DANDARA — (Retoma a explicação) É que muitas vezes a temática da 

aula é organizada no sentido de que os estudantes precisam ter ciência do tema para atender 

ao público, para o seu trabalho enquanto gestor público. Também é uma questão de carga 

horária... 

 

PROFª. MARIELE — (Corta e acrescenta) Sim, pois a dinâmica do curso é 

voltada para a prática por ser um curso tecnológico, rápido. A gente foca no fazer, na 

                                                           
225 Qualidade do Atendimento no Serviço Público, Multiculturalismo e Direitos Humanos; Inclusão Social e 

Digital (as últimas duas são optativas).  
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prática, e muitas vezes não há discussões mais aprofundadas em sala de aula. No entanto, 

esses assuntos são importantes porque refletem na dinâmica de interação social, mas você 

pode observar que eles não estão em várias disciplinas. É uma “pincelada” no quinto 

período... 

 

PROFª. CAROLINA — (Comenta) Há professores e professores... Alguns fazem uma 

abordagem mais ampla, mas também entendo que o conteúdo está na ementa com outra 

finalidade. 

 

PROFª. DANDARA — (Gesticulando com os braços) Em alguns momentos, o 

PPC fala sobre valorizar a identidade, as diferenças, a diversidade, mas ele não propõe 

efetivamente nada. Se você pegar o plano de ação das coordenações de curso também não 

tem nada. Então, acaba não tendo nada mais crítico mesmo... 

 

PROFª. MARIELE — (Expressão preocupada) O problema dos temas transversais 

é que muitas vezes eles acabam não sendo trabalhados com profundidade, estão na ementa só 

para cumprir o protocolo. 

 

PROFª. DANDARA — (Concordando com a cabeça) E quando tem alguma 

atividade mais elaborada é porque algum professor na sua atuação pedagógica considerou 

importante esse último ponto da emenda e resolveu tomar iniciativa. 

 

PROF. NELSON — (Pondera) Em algumas disciplinas é mais complicado abordar essa 

temática mesmo, outras disciplinas têm mais familiaridade. Como parar uma aula de 

cálculos para falar sobre diversidade? Não tem muito sentido... 

 

ELISA — (Olhando para todos os professores) Mas vocês consideram 

importante abordar essa temática? Pergunto, pois os heróis consideram que a temática é 

muito importante e gostariam que fosse mais explorada pela instituição. Inclusive disseram 

que algumas vezes o tema é trabalhado, mas de forma rápida ou até mesmo “superficial”.  

 

PROF. NELSON — (Ajeitando-se na cadeira) Eles têm certa razão, em 

algumas disciplinas é de fato complicado aprofundar a temática e mesmo que conste na 
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ementa o professor acaba dando prioridade aos conteúdos voltados à prática, até mesmo por 

ser tecnológico... 

 

PROFª. DANDARA — (Problematiza) Eu vejo que hoje nós fazemos o planejamento 

muito encaixotado. Eu recebo a ementa, divido ela no sistema acadêmico e monto meu plano 

de ensino que preciso concluir em determinada carga horária. Alguns tópicos ficam com 

pouquíssima carga horária, é o caso de identidade e diferença, isso nas disciplinas em que 

estão inseridas.  

 

ELISA — (Expressão preocupada) Entendo a situação, mas dos seus pontos de 

vista enquanto professores: como poderiam ser aprofundados esses temas, como criar 

discussões mais críticas? 

 

PROFª. DANDARA — (Responde seguramente) Acredito que deveriam ser 

tratados em eventos institucionais. Alguns eventos não têm ações integradas, não há um 

planejamento, a maioria das vezes a gente aproveita o que pode ser publicado e submete. 

Precisamos sentar todas as coordenações de curso e fazer um planejamento coletivo de 

ações.  

 

PROFª. MARIELE — (Corta e acrescenta) Isso! Seria interessante planejar 

coletivamente ações que realmente envolvam os estudantes. Por exemplo: no primeiro 

semestre vamos trabalhar tal assunto, e com base nisso poderíamos ter várias ações 

integradas, palestras, etc. Ultimamente nem a disciplina de Metodologia está sendo feita de 

forma integrada. 

 

PROF. NELSON — (Mostrando-se preocupado) É que nosso PPC diz tudo e não 

diz nada. É um texto atemporal que não nos guia muito, são documentos feitos de forma 

cartesiana, há coisas escritas ali porque devem conter ali, mas na prática não funcionam sem 

um plano de ação. 

 

PROFª. DANDARA — (Concordando com a cabeça) Realmente, os assuntos 

ficam em partes, segmentados, e não auxiliam o entendimento do todo.  
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PROFª. MARIELE — (Acrescenta) Acredito que por ser um tema transversal deveria 

ser abordado de várias formas em diferentes disciplinas e momentos. Direito aborda a 

questão legal, Ética, a questão do relacionamento, Comportamento Organizacional, sua 

ótica, e assim por diante, mas isso não está claro no PPC... 

 

PROFª. CAROLINA — (Pondera) Na verdade, colocar o tema na ementa assim pode 

não funcionar muito bem, o professor pode até mesmo passar por cima, achando que não é 

algo relacionado à matéria dele. Às vezes os estudantes ficam frustrados porque dizem que a 

temática não tem relação com a disciplina, que estão tendo muito trabalho...  

 

PROFª. DANDARA — (Comenta) Já é um tema transversal, então depende muito da 

postura filosófica e pedagógica do professor, por isso muitas vezes realmente não se toca no 

assunto. Acredito que vai além da questão do PPC, pois vejo o problema como algo mais 

voltado à prática. Nesse caso a gestão pedagógica poderia promover essa integração. 

 

PROFª. CAROLINA — (Ajeitando-se na cadeira) São assuntos bem polêmicos, 

também. Quando a gente começa a falar os estudantes se empolgam, participam, discutem. 

Eu costumo organizar seminários, dividir a sala em grupos e cada equipe apresenta um tema, 

isso também funciona, mas tem a questão da carga horária... 

 

PROFª. MARIELE — (Explica) Eu trabalho no máximo a diferença de gênero, mas 

não é nada externo à sala de aula, são leituras dentro da sala. Outras disciplinas, como 

Desenvolvimento Regional, permitem que seja trabalhada a questão Ribeirinha, Cabocla, 

Populações Existentes na Região Amazônica. 

 

PROFª. DANDARA — (Concordando com a cabeça) Se não me engano, em 

Sociologia também são trabalhados esses temas, em Direitos Humanos abordam-se mais os 

Direitos Sociais, mas também se fala algo relacionado às diferenças. Em uma ação integrada 

todos esses professores estariam envolvidos. 

 

PROFª. MARIELE — (Com ênfase) É que não tem como você trabalhar nada 

relacionado a multiculturalismo, identidade e questões raciais em uma matéria só, porque 

supostamente são temas que estão dentro de todos os temas e exigem um trabalho integral. 
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PROFª. DANDARA — (Acrescenta) E outra: muitos dos nossos professores são 

bacharéis (Direito, Administração, Economia...), então a experiência que eles têm na 

graduação é: professor fala, estudante ouve e anota226. Não é culpa deles, é o modo que 

aprenderam e não tiveram nenhuma outra formação para saber como trabalhar.  

 

PROFª. MARIELE — (Mostrando-se incomodada) Um exemplo disso é que em 

todas as salas temos lousas digitais. Quem usa isso? Ninguém. Ela só serve para puxar e ser 

tela de projeção para datashow. 

 

PROF. NELSON — (Ponderando) E não é só no nosso campus, outros também têm 

esses mesmos problemas. A instituição é nova, apresenta alguns pontos a melhorar, mas vejo 

um grande potencial, pois temos abertura para essas melhorias. O terreno é fértil.  

 

PROFª. DANDARA — (Concordando com a cabeça) Sim, mas eu vejo como falta 

de gestão pedagógica. Não é só o Zona Norte, é um problema grave e institucionalizado. Não 

há um planejamento integral. 

 

PROFª. MARIELE — (Concordando com a cabeça) E eu posso ter uma visão, e 

você ter outra sobre o mesmo tema. Dependendo do professor, a disciplina pode ficar bem 

restrita à legislação mesmo.  

 

ELISA — (Aparentemente confusa) Como assim? 

 

PROFª. MARIELE — (Explica) Um professor qualquer pode entender que falar das 

prioridades legais é multiculturalismo. Pode pensar que “[...] com o reconhecimento da 

diversidade e a promoção de sua inclusão, o projeto hegemônico de antes está dissolvido”227. 

Por isso a gente precisa de formação crítica sobre esses temas também... 

                                                           
226 “Numa crítica similar, Paulo Freire já tinha se referido a este modelo de educação como uma ‘educação 

bancária’ com incidência de ação no educador, definida como um ato mecânico de ‘transferir pacotes de 

conhecimento ao educando’ [...] enquanto ao educando apenas ‘cabe docilmente receber agradecido o pacote e 

memorizá-lo’.” (NUNES, 2019, p. 21). 
227 Walsh (2009, p. 16) afirma que a colonialidade se esconde por trás de um discurso (neo)liberal 

multiculturalista.  No entanto, a colonialidade do poder  permanece e está em processo de reacomodação, sendo 

chamada de “recolonialidade”, que aponta para o controle dos conflitos étnicos e a conversação da estabilidade 
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PROFª. CAROLINA — (Concordando com a cabeça) É algo que sempre digo: 

como vou trabalhar identidade e diferença se eu não conheço os conceitos? Alguns de nós 

têm formação para isso por conta de pesquisas, ou mesmo interesse pela temática, mas não 

sei se todos têm essa formação. 

 

PROF. NELSON — (Acrescenta) Nem todos tiveram contato com esses temas durante 

a sua formação. A questão não é título, muitos professores do curso são doutores em áreas 

diferentes, como Administração, Economia, e não tiveram muito contato com esses temas... 

 

PROFª. DANDARA — (Comenta) Durante a minha formação profissional não tive 

contato com o pós-colonialismo. Desde que cheguei ao IFRO também não tive formação para 

isso, como vou trabalhar o que não sei? Por isso eu acredito que a gestão pedagógica 

precisa promover ações de formação que permitam que a gente se aproprie desses 

conhecimentos. 

 

PROFª. CAROLINA — (Concordando com a cabeça) Até porque consta no PPC, 

mesmo que não da maneira ideal, mas consta, então nós temos que comprovar que o tema foi 

trabalhado em sala de aula. Precisa estar registrado nos relatórios de atividade do professor, 

nos diários de sala... 

 

PROFª. DANDARA — (Corta e acrescenta) Por isso digo que vejo isso como um 

problema de gestão. Precisamos de um planejamento da gestão pedagógica para trabalhar o 

que é multiculturalismo, identidade, gênero, a importância desses elementos na nossa cultura 

e na formação da sociedade, tudo isso antes de iniciar o trabalho com os estudantes. 

(Olhando para Elisa) Por estar estudando a temática, você poderia ver a 

possibilidade de fazer essa formação com a gente.  

(Todos concordam) 

  

ELISA — (Concordando com a cabeça e encerrando o encontro) Sim, 

essa nossa conversa foi muito produtiva porque agora compreendo melhor o contexto. Em 

breve vou agendar um encontro com a supervisão pedagógica e a coordenação atual do 

                                                                                                                                                                                     
social visando impulsionar os imperativos econômicos do modelo neoliberal de acumulação capitalista, 

“incluindo” os grupos historicamente excluídos.  
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curso para falar sobre os pontos principais que foram apontados neste encontro: a 

necessidade dos professores sobre a temática e o planejamento de atividades integradas.  

 

5.2 “O instante é semente viva”228: integração e formação 

 

Figura 15 – Ilustração digital que mostra a importância da participação de todos na escola na luta por uma educação 

antirracista 

 
Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

Os trechos que compõem esta cena advêm de encontros 

ocorridos no dia 06 de setembro de 2019 no Campus Zona Norte. 

Neste jogo de cena, Elisa conversa com Rosa, membro da 

supervisão pedagógica do IFRO, e com Martin, Coordenador do 

Curso de Gestão Pública, sobre as possibilidades de repensar o 

trabalho realizado com os professores no âmbito do Campus Zona 

Norte no sentido de planejar e articular ações integradas para 

o trabalho com as diferenças.   

 

                                                           
228 Lispector (1994, p. 13). 
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ELISA — (Sorrindo, inicia a conversa) Bem, propus esse encontro para que 

pudéssemos conversar sobre duas demandas advindas dos professores acerca do trabalho 

com as diferenças, especialmente questões raciais. A primeira é com relação à falta de 

planejamento de ações integradas sobre esses temas transversais, o que poderia ser feito a 

respeito?  

 

ROSA229 — (Delicadamente explica) Então, a supervisão atua junto com o 

professor, nós tínhamos uma professora que encabeçou a I Semana da Diversidade, mas 

infelizmente ela não está mais no nosso campus e não houve a continuidade do evento.  

 

MARTIN230 — (Mostrando-se preocupado) Como sabem, assumi a Coordenação 

do Curso de Gestão Pública há menos de dois meses e sei que há alguns pontos que 

demandam minha atenção enquanto coordenador. O grande problema hoje é que o 

Coordenador não tem dedicação exclusiva para o cargo. Além de professor e com muita 

carga horária em sala, sou coordenador.  

 

ELISA — (Animada) Entendo que isso dificulta muito a atuação, mas o que vocês acham 

que é necessário para que essas ações integradas voltem a ocorrer? 

 

ROSA — (Explica) Os professores têm muitas atividades, muitas vezes estão 

sobrecarregados, acredito que precisa dessa iniciativa, alguém para dar o pontapé inicial, 

mas os eventos em si devem ser organizados envolvendo a todos.  

 

MARTIN — (Ajeitando-se na cadeira) Não só isso, não é falta de paixão ou 

falta do pontapé inicial, é falta de tempo mesmo. Precisamos pensar na gestão do nosso 

potencial produtivo, no momento estamos cheios de amarras, pois há atividades que não 

podem ser interrompidas, que são básicas de uma coordenação. Não há a possibilidade de 

assumirmos mais demandas. 

 

                                                           
229 Nome em homenagem à Rosa Parks (1913-2005), ativista que ficou conhecida como a mãe do movimento 

pelos direitos civis nos Estados Unidos ao se recusar em 1955 a ceder seu assento no ônibus para um homem 

branco no Alabama, desafiando a lei de segregacionismo.   
230 Nome em homenagem à Martin Luther King (1929-1968), pastor e ativista político estadunidense. Um dos 

mais importantes líderes do movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, baseado 

em uma abordagem e campanha pacífica.  
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ELISA — (Comenta) Então, é que os estudantes/heróis que participaram da pesquisa 

disseram que não há muitas ações voltadas para a diversidade, especialmente para questões 

raciais e eles sentem que isso, dentre outros fatores, afeta a trajetória deles, o sentimento de 

bem-estar no campus, o pertencimento... É por isso que iniciamos essa discussão. 

 

ROSA — (Concordando com a cabeça) Realmente, por ser um curso profissional, 

os professores não direcionam muito para a formação humana... 

 

MARTIN — (Comenta) Sim, algumas questões se perdem na operacionalidade do dia a 

dia. 

 

ELISA — (Corta e pergunta) Entendo, mas por ser um tema transversal poderiam 

ser desenvolvidas ações coletivas e integradas. Como a supervisão e a coordenação 

poderiam colaborar nesse sentido? 

 

ROSA — (Pensativa) É interessante que haja esse trabalho coletivo, inclusive estamos 

em um período de transição, que é o momento ideal para discutirmos e planejarmos essas 

ações... 

 

MARTIN — (Concordando com a Rosa) Sim, estamos em um momento de transição 

em que precisamos nos reinventar. É bom que você traga essa demanda, mas não é algo que 

será resolvido de imediato, precisamos planejar ações a médio prazo. A coordenação está 

aberta para isso, também temos essa preocupação.  

 

ELISA — (Com expressão confusa) Transição em que sentido?  

 

ROSA — (Explica) Estamos reorganizando a lotação dos professores, a partir da 

semana que vem eles serão lotados nas coordenações de curso231, essa ação foi articulada 

justamente para fortalecer os cursos e promover mais atividades, pois observamos que os 

coordenadores não tinham muita autonomia para desenvolvê-las, e isso deve partir dos 

professores, eles que trazem as demandas que os estudantes apresentam para que a gente 

                                                           
231 Os professores eram lotados e subordinados ao Departamento de Apoio ao Ensino – DAPE. 
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possa trabalhar em conjunto. A partir de agora a supervisão estará mais próxima dos 

coordenadores.  

  

ELISA — (Animada) Ótima notícia, Rosa! E como será essa nova organização? 

 

ROSA — (Explica) Será elaborado um Plano de Ação para cada Coordenação de 

Curso, nele constará o planejamento das atividades que serão desenvolvidas a cada semestre. 

Como você está trazendo essa demanda, vou sugerir que seja inserido no plano de ação 

atividades voltadas para a questão racial também. 

 

ELISA — (Animada) Certo, isso será excelente! Outra demanda que os professores 

trouxeram foi com relação à formação para o trabalho com essa temática, como ocorrem as 

formações com os professores? 

 

ROSA — (Explica) A supervisão pedagógica atua com a formação dos professores 

continuamente, principalmente com relação aos coordenadores. Infelizmente, há uma alta 

rotatividade dos coordenadores, isso prejudica o desenvolvimento de atividades contínuas, 

porém agora, com o Plano de Ação, o planejamento dessas ações ficará mais organizado. 

 

MARTIN — (Concordando com a Rosa) Realmente, só nos últimos três anos houve 

quatro trocas de coordenadores. Por que isso ocorre? Sobrecarga de trabalho! Sabemos das 

necessidades do curso, mas atuar em sala de aula e na coordenação impossibilita muitas 

ações. Estamos articulando para que no próximo semestre a carga de aulas diminua um 

pouco, para focar na atuação enquanto coordenador. 

 

ELISA — (Comenta) Entendo, Martin. Além disso, fortalecer o Plano de Ação das 

coordenações, especialmente dos cursos tecnólogos, que passam por avaliações do 

Ministério da Educação, é extremamente necessário e certamente facilitará o cumprimento 

do PPC no que tange aos temas transversais. 

 

ROSA — (Concordando com a cabeça) Exatamente, Martin está se ambientando 

para providenciar a elaboração desse documento; com base no seu diagnóstico podemos 

inserir essas atividades no planejamento. 
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MARTIN — (Concordando com a Rosa) Sim, toda ação a ser desenvolvida 

demanda o estratégico, o tático e o operacional. Esse processo de rever a documentação do 

curso tais como o PPC e o plano de ação, enfim, tudo o que está sendo feito no momento 

refletirá de forma positiva nas nossas ações. 

 

ELISA — (Animada) Sim, com certeza! E com relação à formação dos professores para 

o trabalho com a temática, eu me disponho a ajudar nesse sentido e também nas próximas 

ações a serem desenvolvidas. A formação é um pontapé, pois nela também surgem boas 

ideias de atividades que podem ser desenvolvidas... 

 

ROSA — (Explica) Já que a demanda partiu dos professores, podemos organizar uma 

oficina de formação em conjunto. A supervisão te dará todo o suporte necessário, criaremos 

um evento no site e abriremos para inscrição dos professores. Deve ser optativo, pois 

percebemos que convocação não funciona, a pessoa só aprende quando tem interesse.  

 

ELISA — (Animada) Combinado! Vou organizar a ementa e te envio ainda esta semana.  

 

ROSA — (Explica) Vai chamar atenção, pois a temática é interessante e realmente há 

essa demanda, ainda mais que alguns professores são bacharéis e não possuem formação 

pedagógica voltada ao trabalho com essas temáticas em sala de aula. 

 

MARTIN — (Solícito) Isso mesmo. Eu sou da opinião de que mudar incomoda, mas é 

necessário e deve ser feito de forma consciente. Compreendo a necessidade de repensarmos o 

trabalho e planejarmos mais atividades com os estudantes, e a coordenação atuará nesse 

sentido, mas, como te disse, é algo que exige planejamento.  
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5.3 O conhecimento como elixir  

 
Figura 16 – Ilustração digital que encena a pesquisadora Elisa dialogando com os professores participantes da pesquisa 

 
Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

 
Na Jornada do Herói, inspiração da organização desta 

dissertação, há “O retorno com o elixir”, que simboliza a 

mudança. Nesse sentido, compreendemos que para desconstruir o 

racismo é necessário232 também o conhecimento, pois a 

“ignorância é a primeira causa do ódio”233. Isso implica o 

envolvimento de todos com vistas a uma sociedade que conviva 

com a diversidade, baseada em uma educação não eurocêntrica e 

antirracista, pois “em uma sociedade racista, não basta não 

                                                           
232 Nas palavras de Derrida: “É preciso saber, é preciso cultivar a ciência, mas a ciência sozinha não basta. 

Sabemos muito bem que os movimentos chamados terroristas estão muitas vezes associados à modernidade 

tecnocientífica. [...] Logo, é preciso o saber, não se deve renunciar ao saber, em caso nenhum, nem à consciência 

crítica, mas há também esses momentos de fé, onde um salto se faz, o salto da abertura, em direção a esta nova 

aliança de que eu falava a pouco.” (MUSTAPHA, 2013, p. 81). 
233 Mustapha (2013, p. 11). 



134 
 

ser racista, é preciso ser antirracista”234. Mobilizo ainda 

Farias, que nos mostra que a escola deve ser corajosamente 

reorientada e abrir-se para a problematização do mundo, pois 

uma “educação orientada por desejos de unidade, consenso, 

unidade na diversidade e inclusão da diversidade na grande 

meta-narrativa do discurso liberal significa colonização 

liberal” (2019, p. 01).  

Na cena abaixo, constam trechos das problematizações 

levadas para a oficina de formação realizada com dez 

professores do Campus Zona Norte sobre o trabalho com as 

diferenças no dia 23 de setembro de 2019. No entanto, para 

facilitar a compreensão do leitor, mobilizo nesta cena a voz 

dos quatro personagens que representam os professores 

participantes da pesquisa, que conversam com Elisa sobre 

práticas e posturas em sala de aula com vistas a 

desnaturalizar conceitos estabelecidos que reproduzem 

ideologias que reforçam a desigualdade.  

 

ELISA — (Apresenta-se a todos e inicia a formação) “Alguns dentre 

nós não receberam na sua educação e formação de cidadãos, de professores e educadores o 

necessário preparo para lidar com o desafio que a problemática da convivência com a 

diversidade e as manifestações de discriminação dela resultadas colocam cotidianamente na 

nossa vida profissional. Essa falta de preparo, que devemos considerar como reflexo do 

nosso mito de democracia racial, compromete, sem dúvida, o objetivo fundamental da nossa 

missão no processo de formação dos futuros cidadãos responsáveis de amanhã. Com efeito, 

sem assumir nenhum complexo de culpa, não podemos esquecer que somos produtos de uma 

educação eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente ou 

inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade”235. 

 

                                                           
234 Fala proferida por Taison, jogador de futebol brasileiro que se impôs contra o racismo sofrido, parafraseando 

Ângela Davis. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/11/deportes/1573487854_972621.html. 

Acesso em: 13 de nov. de 2019 às 3h. 
235 Munanga (2005, p. 15). 

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/11/11/deportes/1573487854_972621.html
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PROF. NELSON — (De forma simpática, questiona) Na sua visão, o que faz 

com que até hoje haja esse eurocentrismo nos textos, livros, filmes... enfim... em tudo que 

consumimos? 

 

PROFª. DANDARA — (Concordando com a cabeça) Boa pergunta, Nelson! Até 

porque, “do ponto de vista cultural ou simbólico, um aspecto fundamental de nossa 

sociedade tem sido o racismo que, como tudo indica, origina-se do eurocentrismo”236. 

 

ELISA — (Responde prontamente) A colonialidade em que estamos mergulhados! 

Diferente do colonialismo, a colonialidade é resultado dele, e se refere à “forma como o 

trabalho, o conhecimento, a autoridade e as relações intersubjetivas se articulam entre si 

através do mercado capitalista mundial e da ideia de raça. [...] A colonialidade se mantém 

viva nos textos didáticos, nos critérios para o bom trabalho acadêmico, na cultura, no senso 

comum, na auto-imagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos e em muitos outros aspectos 

de nossa experiência moderna”237. 

 

PROF. NELSON — (Concordando com a cabeça) E por meio dela ainda há a 

inferiorização do que não é europeu, o eurocentrismo é colonialidade do poder238. Sabemos 

que “a superação do racismo ainda presente em nossa sociedade é um imperativo. É uma 

necessidade moral e uma tarefa política de primeira grandeza. E a educação é um dos 

terrenos mais decisivos para que sejamos vitoriosos nesse esforço”239, porém, há muitos 

entendimentos diferentes sobre essa temática... É difícil encontrar convergência.  

 

ELISA — (Sorri e comenta) Realmente, professor! Pensando em uma educação 

antirracista, há pelo menos quatro principais visões diferentes: “A primeira delas é aferrar-

se a crenças racialistas (ou seja, crenças na determinação biológica de qualidades morais, 

psicológicas e intelectuais, ao longo da transmissão de caracteres fenotípicos que definem 

‘raças’).”240.  

                                                           
236 Silvério (2003, p. 66). 
237 Maldonado-Torres (2007, p. 131). 
238 “Aníbal Quijano desenvolve esse conceito de colonialidade do poder para explorar e questionar não apenas as 

experiências, identidades e relações históricas que se sustentam na imposição de uma classificação étnico-racial 

da população mundial colonizada, mas também os efeitos da dominação capitalista presentes na América do 

Sul.” (TAMAYO-OSORIO, 2017, p. 68).  
239 Munanga (2005, p. 10). 
240 Guimarães (2002, p. 51). 
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PROFª. MARIELE — (Interrompe, com expressão de espanto) Como é 

que é? Então eles aceitam as diferenças entre as raças? 

 

ELISA — (Continua) Bem, segundo Guimarães (2002, p. 52), essa postura antirracista 

“tem bases delicadas, uma vez que aceita diferenças de qualidades e de propriedades raciais 

sem que aceite a hierarquia entre elas”. Aqui no Brasil essa postura não é muito popular... 

 

PROFª. MARIELE — (Pensativa) Não me parece muito “científica”, se posso falar 

assim. Eu não acredito em raças humanas no sentido biológico, para mim é um conceito 

social. São “raças sociais”, por assim dizer, que dificilmente serão superadas na sociedade 

como ela é. 

 

ELISA — (Comenta) Então, essa é a segunda postura sobre a qual vou falar, Mariele. 

“[...] as pessoas que adotam tal postura antirracista, também não acreditam em raças 

biológicas, mas aceitam que as raças sociais são construções sociais permanentes, sobre as 

quais deve-se organizar a luta antirracista”241. 

 

PROFª. DANDARA — (Complementa) É complicado acreditar em algo “insuperável”, 

ou até mesmo “permanente” nesses tempos líquidos em que vivemos... 

 

ELISA — (Concordando com a cabeça) É, fora essas duas, há mais outras duas 

posturas que implicam na superação da ideia das raças. Uma acredita que já que as raças 

são construções, do ponto de vista científico e social, que precisam ser superadas para que se 

erradique o racismo. Segundo esse pensamento, a ideia de raça inevitavelmente conduz ao 

racismo...242 

 

PROF. NELSON — (Pensativo) Estou aqui pensando em qual postura antirracista 

meu trabalho em sala se encaixaria... Ainda não saberia dizer. 

 

                                                           
241 Guimarães (2002, p. 52). 
242 “[...] como nos ensina Hasenbalg (1977), a raça tem sido um critério adscritivo conscientemente mantido 

pelos brancos simplesmente porque os mesmos mantêm vantagens materiais e simbólicas.” (SILVÉRIO, 2003, p. 

66). 
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ELISA — (Continua) Ainda há mais uma! A quarta possibilidade, à qual Guimarães 

(2002) e eu nos filiamos, passa por dois passos: o primeiro é o reconhecer a inexistência das 

raças biológicas; e o segundo é reconhecer a constante transformação da raça243 sob 

diferentes formas.  

 

PROFª. MARIELE — (Complementa) Realmente o simples não racialismo não garante 

o antirracismo, mas é interessante observar que todas as posturas passam pelo 

conhecimento, pelo saber. 

 

ELISA — (Sorrindo, continua) Esse é ponto mais importante. As posturas 

antirracistas, até mesmo as que mantêm o conceito de raça, partem da necessidade de uma 

compreensão basilar para a superação do racismo: não há hierarquia entre as “raças”. 

 

PROFª. DANDARA — (Complementa) Como eu disse, o berço histórico de surgimento 

do termo é a modernidade europeia, o desenvolvimento da ciência ao longo da colonização e 

a própria escravização dos povos africanos... 

 

PROFª. MARIELE — (Complementa) “Sendo o Negro e a raça duas figuras centrais 

(ainda que negadas) do discurso euro-americano acerca do homem, será possível pensar que 

a desclassificação da Europa e a sua consequente inscrição na categoria de simples 

província do mundo determinará a extinção do racismo?”244 

 

ELISA — (Sorrindo, continua) Interessante essa pergunta, Mariele. Ela nos 

mostra que a raça nunca foi um conceito estático, ela faz parte de um encadeamento de 

coisas inacabadas... Hoje há também o racismo sem raça, onde a cultura e a religião 

tomaram o lugar da “biologia”. 

 

PROFª. DANDARA — (Complementa) “Estamos entrando no terceiro milênio 

carregando o saldo negativo de um racismo elaborado no fim do século XVIII aos meados do 

                                                           
243 Essa postura antirracista entende que “uma vez atingido o estágio do não-racialismo e não-racismo 

científicos, ou seja, uma vez estabelecidas pelas ciências a inexistência de raças humanas e a inexistência de 

hierarquias inatas entre os grupos humanos, durante um bom tempo, precisaremos ainda usar a palavra “raça” de 

um modo analítico, para compreender o significado de certas classificações sociais e de certas orientações de 

ação informadas pela ideia de raça”. (GUIMARÃES, 2002, p. 53). 
244 Mbembe (2014, p. 18). 
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século XIX. A consciência política reivindicativa das vítimas do racismo nas sociedades 

contemporâneas está cada vez mais crescente, o que comprova que as práticas racistas ainda 

não recuaram. Estamos também entrando no novo milênio com a nova forma de racismo: o 

racismo construído com base nas diferenças culturais e identitárias”245.  

 

PROF. MARIELE — (Inclina-se e pergunta) Como você enxerga essa “nova” 

forma de racismo na sociedade, Dandara?   

 

PROFª. DANDARA — (Explica) Bem... Vivemos “[...] um grande paradoxo a partir 

dessa nova forma de racismo: racistas e antirracistas carregam a mesma bandeira baseada 

no respeito das diferenças culturais e na construção de uma política multiculturalista. Se por 

um lado, os movimentos negros exigem o reconhecimento público de sua identidade para a 

construção de uma nova imagem positiva que possa lhe devolver, entre outro, a sua 

autoestima rasgada pela alienação racial, os partidos e movimentos de extrema direita na 

Europa, reivindicam o mesmo respeito à cultura ‘ocidental’ local como pretexto para viver 

separados dos imigrantes árabes, africanos e outros dos países não ocidentais”246.  

 

ELISA — (Comenta) A questão é que o multiculturalismo não é uma única doutrina, mas 

uma série de processos e estratégias políticas. Pode ser conservador, liberal, comercial, 

corporativo, crítico, dentre outros... 

 

PROF. NELSON — (Pergunta gentilmente) Interessante... Fale mais um pouco 

sobre eles, Elisa... 

 

ELISA — (Explica) Sim, Nelson: segundo Hall (2003), o multiculturalismo conservador 

volta-se para a assimilação da diferença às tradições e costumes da maioria; o liberal 

planeja integrar os diferentes à sociedade majoritária, tolerando certas práticas no âmbito 

privado; o comercial acredita que se a diversidade for publicamente reconhecida, os 

problemas da diferença cultural serão resolvidos, sem alterações nas estruturas de poder; o 

corporativo busca administrar as diferenças voltadas aos interesses de quem detém o poder; 

e, por fim, o crítico enfoca o poder, os privilégios, a opressão e a resistência a ela.  

 

                                                           
245 Munanga (2004, p. 11). 
246 Munanga (2004, p. 11). 
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PROFª. DANDARA — (Complementa) É fácil confundir. São muitas nuances... É como 

o racismo, muitas vezes falamos como se fosse uma coisa única indistintamente, mas o termo 

possui pelo menos três concepções: individualista, institucional e estrutural.   

 

PROFª. MARIELE — (Expressão de confusa) Sim, sei que o racismo 

individualista é ligado a aspectos comportamentais e práticas individuais. Entendo que a 

grande fragilidade dessa concepção é que não leva em consideração que muitas vezes as 

práticas racistas são feitas sob a legalidade e até mesmo apoio de líderes políticos e 

religiosos, não é algo restrito ao indivíduo. Mas, enfim, qual a diferença entre o racismo 

institucional e estrutural?  

 

PROFª. DANDARA — (Responde gentilmente) Segundo Almeida (2019), o 

racismo institucional não se relaciona apenas a comportamentos individuais, mas é resultado 

do funcionamento das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda 

que indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça. O conceito de racismo 

estrutural247 vai além, ele não é visto como criado pela instituição, mas representado por 

ela...  

 

PROF. NELSON — (Corta e acrescenta) Nesse sentido, “consciente de que o 

racismo é parte da estrutura social e, por isso, não necessita de intenção para se manifestar, 

por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moral e/ou juridicamente 

culpado ou responsável, certamente o silêncio o torna ética e politicamente responsável pela 

manutenção do racismo. A mudança da sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o 

repúdio moral do racismo: depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de 

práticas antirracistas”248. 

                                                           
247 “Um grande número de estudos realizados nas duas últimas décadas por autores como Carlos Hasenbalg, 

Nélson do Vale Silva, Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, Kabengele Munanga, Lívio Sansone, entre outros, 

cobrem praticamente todas as áreas que incidem de um modo estrutural sobre a qualidade de vida – na educação, 

no emprego, na moradia, na saúde física e mental, na auto-estima e na perspectiva de futuro – e confirmam um 

quadro dramático de discriminação racial no Brasil, o qual se estende também às instituições educativas, 

públicas e privadas, em todos os graus. No mercado de trabalho, além de uma inserção sempre inferiorizada, há 

discriminação no salário pago a negros e negras, bloqueios e dificuldades no seu ritmo de promoção funcional 

quando comparado com o dos colegas brancos em idêntica condição. Agregue-se a isso as barreiras de acesso 

aos empregos mais qualificados, o que faz com que os negros estejam praticamente ausentes, apesar de 

representarem 45% da população nacional, de todas as posições de prestígio, como no corpo diplomático, nos 

altos postos militares, na magistratura, no legislativo, nos escalões superiores do Executivo e do serviço público 

em geral, nas universidades, nos postos de visibilidade na mídia e no nível executivo da empresa privada.” 

(CARVALHO; SEGATO, 2001, p. 9). 
248 Almeida (2019, p. 52). 
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ELISA — (Sorrindo, continua) Sim, mas pensem comigo! As avaliações escolares 

separam os estudantes que não alcançam a média, dos que alcançam; os que não se esforçam 

o suficiente, dos com bom desempenho, isso torna “[...] difícil ou impossível pensar uma 

escola que não esteja em sintonia com a lógica da exclusão, isso é, pensar uma escola que 

não trabalhe a favor da meritocracia [...] E tudo isso acaba funcionando como dispositivos 

que nos ensinam a ver também como naturais as muitas outras exclusões sociais”249. 

 

PROFª. MARIELE — (Toma a palavra) Realmente, a meritocracia é um mito que 

reforça as desigualdades e exclui cada vez mais pessoas do sistema. O que existe de fato é a 

distribuição de oportunidades a privilegiados, fato que muitas vezes os cega e os impede de 

ver a realidade...  

 

ELISA — (Comenta) Acho interessante a visão de Veiga-Neto (2003), de que parte das 

discussões travadas sobre inclusão/exclusão social toma algumas certezas como ponto de 

partida. Assim, acabam sendo discussões simplificadoras e até mesmo ingênuas. O autor fala 

que o Iluminismo nos deixou arrogantes: temos muita razão e certezas inquestionáveis... 

 

PROFª. DANDARA — (Complementa) A perspectiva crítica da interculturalidade vai 

ao encontro disso por ser “[...] enlaçada com uma pedagogia e práxis orientadas ao 

questionamento, intervenção, ação e criação de condições radicalmente distintas de 

sociedade, humanidade e vida; isto é, projetos de interculturalidade, pedagogia e práxis que 

assumem a perspectiva da decolonialidade”250. 

 

PROF. NELSON — (Comenta) Nesse sentido, é que precisamos questionar e 

problematizar em sala de aula, não podemos pressupor que todos compreendem que não há 

um fundamento científico nas raças humanas. É importante discutir isso com os estudantes. 

(Olhando para Elisa) Sobre o que você disse anteriormente: que tipo de certezas 

inquestionáveis? 

 

ELISA — (Responde imediatamente) Ao trabalhar com a diferença, por exemplo, o 

pensamento de que as diferenças irão desaparecer um dia. 

                                                           
249 Veiga-Neto (2003, p. 214).   
250 Walsh (2009, p. 13). 



141 
 

 

PROFª. CAROLINA — (Corta) O papel da educação não é justamente o de fazer as 

diferenças desaparecerem e promover a igualdade?  

 

ELISA — (Responde) As tentativas de acabar com as diferenças ocorrem desde que o 

mundo é mundo, e o resultado nunca é positivo. Veja bem: o próprio Arianismo de Hitler foi 

uma tentativa de acabar com os diferentes.  

 

PROFª. DANDARA — (Acrescenta) Os modos de acabar com a diferença (e com o 

outro) são realmente cruéis. Vejo não só o Arianismo, que é mais extremo, mas também a 

catequização dos indígenas no Brasil (transforma o outro) e as fantasias carnavalescas de 

“Nega Maluca” (simulacro do outro) são exemplos dessa tentativa de destruição do outro... 

 

PROFª. MARIELE — (Voltando-se para Carolina) Entendo o que você está 

dizendo, realmente somos ensinados que a aceitação das diferenças251 de certo modo implica 

em seu desaparecimento, é o que tem sido reproduzido nas escolas. 

 

ELISA — (Comenta) Realmente, “muitos dos que defendem a inclusão até mesmo supõem 

que na aceitação do diferente implica o desaparecimento da diferença. Essa é uma questão 

bastante problemática e que precisa ser mais bem conhecida, analisada; isso é, ao invés de 

tomar essas asserções como pontos de partida, é preciso tomá-las como hipóteses ainda à 

espera de mais evidências empíricas”252. 

 

PROFª. CAROLINA — (Confusa) Reformulo minha pergunta e insisto: então a escola 

não irá promover a igualdade? Esse seu argumento parece defender a exclusão... 

 

ELISA — (Explica) É que “[...] não se deve confundir diferença com desigualdade. 

Ainda que, na prática, tal distinção seja difícil, penso que devemos tê-la sempre em mente, 

                                                           
251 “No que diz respeito à inclusão, a equação é simples e bem conhecida. Em geral, ela segue mais ou menos os 

seguintes passos: a) a convivência com a diferença ensina a aceitar o diferente; assim: b) crianças que, na escola, 

convivem com a diferença aprenderão a conviver com os diferentes em outras situações sociais; logo: c) é 

preciso uma escola única para todos, uma escola que inclua, junto aos ‘normais’, todos os diferentes 

(sindrômicos, surdos, isso é, todo esse amplo conjunto que a Modernidade chamou de ‘anormais’). Trata-se de 

uma equação cuja lógica toma a familiaridade (com alguma coisa) como elemento chave para a aceitação dessa 

coisa, e toma a aceitação como garantia para um convívio harmônico, cooperativo.” (VEIGA-NETO, 2003, p. 

211). 
252 Veiga-Neto (2003, p. 212). 
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lutar por ela; ou seja, lutar para que se mantenham, ao mesmo tempo, a diferença e a 

igualdade”253. Para isso acontecer, precisamos passar do bom e velho aceitar as diferenças, 

para uma postura crítica capaz de questionar as origens dessas diferenças.  

  

PROFª. DANDARA — (Complementa) “A igualdade supõe também o respeito do 

indivíduo naquilo que tem de único, como a diversidade étnica e cultural e o reconhecimento 

que tem toda pessoa e toda cultura de cultivar sua especificidade, pois fazendo isso, elas 

contribuem para enriquecer a diversidade cultural geral da humanidade”254. 

 

PROF. NELSON — (Comenta) Causa mesmo um estranhamento dizer que não devemos 

acabar com as diferenças, mas realmente é uma questão de terminologia, muitas vezes 

utilizamos diferenças e desigualdades como sinônimos. Precisamos lutar contra as 

desigualdades sociais e não contra as diferenças, que são positivas... 

 

PROFª. DANDARA — (Corta e explica) A escola moderna é o local onde ocorre a 

conexão entre poder e saber na modernidade. “Isso faz da escola um lugar privilegiado para 

se observar, por exemplo, tanto as transformações que já aconteceram quanto as que ainda 

estão acontecendo na lógica social”255. As práticas que ocorrem na escola podem ter 

ligações com práticas que extravasam a própria escola...  

 

PROF. NELSON — (Pensativo) Por isso a responsabilidade do professor enquanto 

formador é muito grande tendo em vista que a globalização encurtou fronteiras e trouxe à 

tona problemas e preconceitos do mundo todo. Discutir a invenção das raças é fundamental, 

é um ponto de partida, na verdade256. 

 

PROFª. MARIELE — (Concordando com a cabeça) Concordo, a raça é tomada e 

pensada como algo natural. Muitos estudantes até sabem que não tem fundamento biológico 

                                                           
253 Veiga-Neto (2003, p. 212). 
254 Munanga (2003, p. 7). 
255 Veiga-Neto (2001, p. 24). 
256 Veiga-Neto, ao falar sobre as políticas de inclusão escolar no campo da educação, reflete sobre a importância, 

antes de tudo, de compreender o conceito ao qual nos referimos “[...] não bastam vontade política e competência 

técnica (para lidar com o anormal) para que se implemente com sucesso a inclusão. Se não forem levadas em 

conta a variada tipologia da anormalidade e a sua gênese [...] não apenas as dificuldades serão enormes como, 

pior, poderemos estar levando a questão para um rumo diferente, ou até oposto, daquele que tínhamos pensado”. 

(2001, p. 24). Entendo que nos campos dos estudos raciais o mesmo é necessário: compreender a invenção das 

raças, sua gênese, para não correr o risco de cair no, como o autor chama, multiculturalismo “bom-mocista” que 

se limita a aceitar e tolerar as diferenças.  
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ou científico, mas não entendem a complexidade do termo. Discutir esse conceito pode 

contribuir para desnaturalizá-lo, desconstruí-lo, mostrando que foi construído social e 

discursivamente.  

 

PROFª. DANDARA — (Pensativa) Até porque, se pararmos para pensar, o racismo é 

um problema derivado da criação das raças que serviu para separar quem somos nós de 

quem são os outros. 

 

ELISA — (Comenta) “Então, ao contrário de ontologicamente necessárias, essas 

dificuldades são contingentes. Entendê-las como contingentes – isso é, entendê-las como 

resultado de múltiplos arranjos históricos cuja tecitura, uma vez conhecida, pode 

eventualmente ser alterada, redirecionada, rompida – não faz delas um obstáculo menos 

poderoso para as transformações sociais que se queira fazer”257. 

 

PROFª. CAROLINA — (Questiona) Por que vocês consideram tão importante 

compreender as raças como invenção, como ficção, se na sociedade moderna utilizamos as 

raças desde o nosso registro geral até como o que justifica a existência das cotas?   

 

ELISA — (Comenta) “Em primeiro lugar, porque tudo isso, na medida em que nos libera 

do prometeísmo fundado nas metanarrativas iluministas, nos joga diretamente neste mundo e 

coloca nas nossas próprias mãos a possibilidade de qualquer mudança. Em segundo lugar, 

porque ficamos conhecendo os arranjos sobre os quais devemos aplicar nossos esforços, seja 

para desativá-los, desarmá-los ou desconstruí-los, seja para ativá-los ou redirecioná-los, 

tudo em função dos nossos interesses. Em terceiro lugar porque, ao invés de vivermos no 

trabalho político e messiânico de preparar a grande virada que nos levaria para um futuro 

melhor, feliz e definitivo — numa duplicação contemporânea, certamente que em outros 

termos, das práticas medievais cristãs de ascese e espera —, poderemos viver no permanente 

trabalho político (mas não messiânico) de promover a crítica radical e a insurreição 

constante. Usando a conhecida máxima de Foucault: ao invés da grande revolução, pequenas 

revoltas diárias...”258 

 

                                                           
257 Veiga-Neto (2001, p. 25). 
258 Veiga-Neto (2001, p. 25). 
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PROFª. MARIELE — (Comenta) Em sala de aula, é preciso pensar em um diálogo 

intercultural pós-colonial em que não ocorra a “[...] imposição unilateral de valores, formas 

de ver e pensar de uma cultura a outra, o que poderia assegurar a autonomia de cada forma 

de vida condicionada”259. 

   

PROFª. DANDARA — (Mostrando-se preocupada) É difícil sair do discurso. Vejo 

que muitas vezes não há esse olhar mais crítico em sala de aula no tocante ao trabalho com 

as diferenças... O resultado é que se reproduzem e até confundem-se conceitos. 

 

PROF. NELSON — (Complementa) A formação dos professores é importante, mas 

mesmo os que já têm formação muitas vezes sentem que faltam materiais mais direcionados 

também. Acredito que seria interessante produzir um material voltado ao lúdico, atrativo, 

voltado para a sala de aula. 

 

PROFª. CAROLINA — (Comenta criticamente) Na verdade material tem e muito. 

Na internet eu encontro muita coisa relacionada ao tema, mas muito material que se limita 

mesmo ao papel de tolerar e aceitar as diferenças, nesse sentido do multiculturalismo “bom-

mocista”... São conceitos que se confundem mesmo.  

 

ELISA — (Comenta) E ele é uma “estratégia política funcional ao sistema/mundo 

moderno e ainda colonial; pretende ‘incluir’ os anteriormente excluídos dentro de um modelo 

globalizado de sociedade, regido não pelas pessoas, mas pelos interesses de mercado. Tal 

estratégia e política não buscam transformar as estruturas sociais racializadas; pelo 

contrário, seu objetivo é administrar a diversidade diante do que está visto como o perigo da 

radicalização de imaginários e agenciamentos étnicos”260. 

 

PROFª. DANDARA — (Levanta a mão, pedindo a palavra) Quando 

comentou sobre estratégia política funcional, lembrei-me que “o apartheid (palavra do 

Afrikans) foi oficialmente definido como um projeto político de desenvolvimento separado, 

baseado no respeito das diferenças étnicas ou culturais dos povos sul-africanos. Um projeto, 

certamente fundamentado no multiculturalismo político e ideologicamente manipulado”261.  

                                                           
259 Tamayo-Osorio (2017, p. 40). 
260 Walsh (2009, p. 20). 
261 Munanga (2003, p. 10). 
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ELISA — (Animada) Sim, além de tudo que discutimos hoje, há também o 

interculturalismo funcional e o interculturalismo crítico. O primeiro busca promover o 

diálogo e a tolerância sem questionar as origens das desigualdades, agindo como um 

mantenedor da ordem. Já o segundo busca combater essa mesma desigualdade de baixo para 

cima262 (a partir das pessoas que sofreram essa submissão e subalternização). Conhecer 

esses conceitos que estamos discutindo hoje é o primeiro passo para compreender a 

problemática, buscar mais informações e atuar na luta por uma educação antirracista. 

 

PROFª. DANDARA — (Animada) Sim, precisamos também “recusar a homogeneização 

sutil, mas despótica em que caímos às vezes, sem querer, nos dispositivos que montamos 

quando os subordinamos a um modelo único ou a uma dimensão predominante”263. Seria 

interessante um material mais atrativo mesmo, pois enquanto professores temos dificuldades 

de fazer os estudantes se interessarem pela leitura...  

 

PROFª. MARIELE — (Comenta) Nossas ações também precisam ser articuladas. 

Trabalhos isolados e cada um falando de uma forma sobre a mesma temática não trarão 

resultados efetivos, não terá o impacto necessário desse tema na formação do estudante. Por 

isso seria interessante falarmos “a mesma língua” ao realizar esse trabalho em sala de aula 

e por isso essa formação está sendo tão enriquecedora. 

 

ELISA — (Animada) Vou pensar em um produto que seja interessante para o trabalho 

em sala de aula, algo que atue como um ponto de partida para outras problematizações... 

Inicialmente tinha pensado em um guia para as práticas em sala de aula, mas, como vocês 

                                                           
262 “Esta construção ‘desde baixo’ evidencia-se de maneira particular no contexto equatoriano, em que a 

interculturalidade é conceito, aposta e projeto cunhado e significado pelo movimento indígena, princípio 

ideológico de seu projeto político que – desde os anos 90 – veio apontando a transformação radical das 

estruturas, instituições e relações existentes. O fato de que seu sentido vem desse movimento pensado, não só 

para ele, mas para o conjunto da sociedade, é significativo, tanto pela diferença que marca com o projeto 

hegemônico dominante e sua ideia de que os indígenas só se preocupam consigo mesmos, como pela aposta, 

proposta e projeto diferentes que sugerem. É esse movimento que amplia e envolve ‘em aliança’ setores que, da 

mesma forma, buscam alternativas à globalização neoliberal e à racionalidade ocidental, e que lutam tanto pela 

transformação social como para a criação de condições de poder, saber e ser muito diferentes. Pensada dessa 

maneira, a interculturalidade crítica não é um processo ou um projeto étnico, nem tampouco um projeto da 

diferença em si. Antes, e como argumenta Adolfo Albán (2008), é um projeto que aponta à reexistência e à 

própria vida, para um imaginário ‘outro’ e uma agência ‘outra’ de com-vivência – de viver ‘com’ – e de 

sociedade.” (WALSH, 2009, p. 22). 
263 Pelbart (1993, p. 24).  
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optaram pela formação e disponibilização dos textos, estou pensando em algo mais lúdico e 

atrativo voltado principalmente para os estudantes. O que vocês acham?  

 

(Todos gostam da ideia, a reunião encerra-se, mas as ideias 

estão surgindo...) 

 

5.4 A missão apenas começou: a construção do produto 

 

Figura 17 – Ilustração digital que encena a pesquisadora Elisa e sua orientadora Ubuntu 

 
Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

Após o encontro formativo realizado com os professores, 

permanece o sentimento de que ainda há muito a ser realizado, 

de que “a missão apenas começou”. “É preciso esclarecer uma 

coisa: a ação de formar professores não precisa ter forma. Não 

há nada fixo em nós. Não há nada estável, tudo está por 

realizar-se” (FARIAS; MOURA, 2019, p. 79). Essa cena ocorre em 

uma sala do Campus Zona Norte, no dia 26 de setembro de 2019, 

onde Elisa e Ubuntu conversam sobre a formação realizada com 

os professores do curso.   
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ELISA — (Senta-se e explica) Ubuntu, após a formação com os professores fica a 

sensação de que a semente foi plantada e que estão abertas muitas possibilidades... Agora 

cabe aos professores “inventar/criar o seu próprio caminho para ação criativa”264 em sala 

de aula.   

 

UBUNTU — (Explica) Essa sensação advém do fato de que a formação não é uma 

modelagem. “Defendemos não o ruminar do já sabido, do já instaurado; não o fomentar da 

erudição estéril, mas, sim, a aproximação com a vida, a obra viva. Buscamos a formação no 

sentido da transformação, na articulação com os outros, com as coisas e a natureza, a 

formação do homem em construção”265. 

 

ELISA — (Com um sorriso no rosto) Após a formação recebi alguns e-mails de 

professores elogiando a abordagem, solicitando referências para leituras. Um professor me 

confessou que ele passou a enxergar em si um novo homem em construção...  

 

UBUNTU — (Animada, completa) Esse novo homem em construção não está por 

“[...] realizar, mas por conquistar, não por explorar, mas por criar da mesma maneira que 

um artista cria uma obra. Para chegar a ser o que se é, tem que ser um artista de si 

mesmo”266. 

 

ELISA — (Explica) Mas ainda há algo que me incomoda, meu produto da pesquisa 

seria um livro, mas os professores sugeriram algo mais lúdico, mais acessível aos estudantes. 

Estou aqui pensando em como fazer com que esse estudo, esses conceitos, enfim, como isso 

realmente seja aproveitado pelos estudantes da educação básica e superior também.  

 

UBUNTU — (Tem a ideia) O que você acha de construir uma história em quadrinhos? 

A linguagem é acessível e combina com o que você gosta: ilustrações! Fale com os 

participantes da pesquisa e veja se eles aprovam a ideia. 

 

                                                           
264 Farias; Moura (2019, p. 79). 
265 Farias; Moura (2019, p. 79). 
266 Larrosa (2005, p. 76). 
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ELISA — (Sorrindo) Adorei a ideia! Vou falar com os professores sobre isso esta 

semana. Se eles gostarem, vou em frente! Obrigada, Ubuntu! 

 

UBUNTU — (Tem a ideia) Ubuntu para você! 

 

Sobre a História em Quadrinhos 

 

Figura 18 – Ilustração digital que encena a produção de uma HQ 

 
Fonte: Bea Navarro (2019). 

 

Inicialmente, o produto pensado para esta pesquisa era um livro, após isso passamos à 

ideia de um guia para o trabalho dos professores em sala de aula, porém, a pesquisa é viva e 

nos leva a caminhos que nem sempre são os que planejamos, mas que podem nos surpreender 

positivamente. Quando nos reunimos com os professores para elaborar o guia, decidimos 

coletivamente alterá-lo para algo mais lúdico e atrativo, voltado para os estudantes. Os 

professores se interessaram mais pela ideia de uma formação voltada para a temática do que 

pela ideia de disponibilizar um guia, que seria algo mecânico e muitas vezes inutilizado. 

Pensando no trabalho com a educação básica e superior que é realizado no Instituto Federal de 

Rondônia, construímos um material lúdico, uma história em quadrinhos, elaborada com uma 
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linguagem mais acessível, porém rica em conceitos que foram enxertados nas falas dos 

personagens.  

Essa história em quadrinhos poderá ser utilizada tanto com os estudantes da educação 

básica, quanto com os estudantes do ensino superior, dependendo do direcionamento do 

professor em sala de aula. Os conceitos abordados nas falas dos personagens apresentam-se 

como rastros da pesquisa, que podem ser ampliados, esparramados e discutidos no ambiente 

escolar e fora dele, de acordo com o entendimento da faixa etária que irá utilizar o material.  

O produto é uma história em quadrinhos curta, mas que tenciona aspectos importantes 

para uma educação antirracista e abre possibilidades múltiplas para discussões em sala de aula 

no sentido de que “todo o percurso está por inventar, o percurso do sujeito é sempre singular, 

e não há razão para que se guie esse percurso. Não existe um modelo a seguir, não há um eu 

para desvelar, pois no impossível é que está a realidade” (LARROSA, 2005, p. 76).  
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Retomamos o objetivo da pesquisa que é analisar a Política de Cotas instaurada 

mediante o cumprimento da Lei n.º 12.711, de 29 de agosto de 2012, na perspectiva de 

estudantes negros do Campus Porto Velho Zona Norte do Instituto Federal de Rondônia – 

IFRO, considerando suas trajetórias e condições disponibilizadas para concluírem com êxito o 

curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. A referida lei, conhecida como Lei de Cotas, 

dispõe sobre o ingresso nas universidades e instituições federais de ensino técnico de nível 

médio e representa um avanço significativo por democratizar as condições de acesso à 

educação, porém, a questão da permanência e do êxito dos estudantes ainda são desafios. Por 

isso, a questão orientadora da pesquisa visou compreender como ocorre a trajetória dos 

estudantes que ingressam por cotas para negros e quais as condições que eles possuem para 

concluir o curso com êxito.   

A pesquisa ocorreu com a aplicação de um questionário para dezenove estudantes 

cotistas negros do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública; com a realização de 

entrevista e encontro individual com seis destes estudantes; com a realização de dois 

encontros com quatro professores que atuam no campus; um encontro com a Direção-Geral 

do campus; um encontro com a Coordenação de Assistência ao Educando do campus; um 

encontro com a Supervisão Pedagógica do campus; um encontro com a Coordenação do 

Curso e, por fim, com a realização de um encontro formativo voltado aos professores do 

campus, eventos realizados no período de 2018 a 2019. Vimos que por se tratar de uma 

pesquisa participativa houve o envolvimento de vários setores da instituição.    

A partir daí, por se tratar de uma pesquisa intervencionista, foram pensadas estratégias 

que visam contribuir com a trajetória desses estudantes. Por conta desse movimento que 

contou com a participação de estudantes e servidores da instituição, a pesquisa pulsa, é viva e 

nos leva a caminhos que muitas vezes não imaginamos inicialmente, sendo impossível (e 

sequer desejável) controlá-la. Os estudantes participantes da pesquisa apontaram em suas 

falas a necessidade e a importância de que o trabalho desenvolvido com as temáticas raciais 

fosse aprofundado na instituição, fato que direcionou à pesquisa para o trabalho com os 

professores com vistas a uma educação antirracista sob um viés intercultural crítico. 

Inicialmente a ideia da pesquisa era estudar elementos estritamente relacionados às cotas e às 

trajetórias dos estudantes cotistas, mas o trabalho esparramou-se, cresceu, justamente devido 

ao seu caráter participativo e intervencionista.  
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A trajetória dos estudantes participantes da pesquisa que ingressam por cotas para 

negros é marcada por lutas, vitórias e derrotas como toda boa narrativa sobre heróis. Não 

tivemos de forma alguma o objetivo de analisar a trajetória de vida desses estudantes, mas 

trouxemos rastros de suas vidas para a dissertação, pois aspectos pessoais também 

influenciam nas condições que eles possuem para concluir o curso. Todos os participantes da 

pesquisa, tendo assegurado o devido anonimato, foram muito generosos ao compartilhar 

conosco intimidades, sucessos e fracassos para colaborar com a pesquisa no Brasil. Essa 

generosidade é inspiradora. Dos seis estudantes participantes, três tiveram êxito escolar 

(concluíram o curso, tendo direito ao diploma) e três deles não concluíram o curso (o que 

nomeamos na jornada de morte escolar). Nesse sentido, suas falas foram bastante 

diversificadas e trouxeram uma visão ampla sobre as condições que eles possuem para 

concluir o curso. 

 Os estudantes participantes da pesquisa afirmaram que nunca sofreram práticas 

racistas dentro da instituição e nem tampouco discriminação por serem cotistas. Inclusive, é 

importante destacar que a condição de cotista não é algo que apareça na lista de chamada, por 

exemplo. Para o público em geral, somente é possível ter acesso a essas informações através 

dos editais do processo seletivo. Outro ponto positivo foi que, ao analisar a trajetória dos 

estudantes do período estudado (2013.1 a 2016.1), os estudantes cotistas negros obtiveram 

mais êxito escolar (entendido como concluir o curso e receber o diploma) que os demais 

estudantes. Esse fato serve para refutar aquele velho preconceito (inclusive presente na fala de 

um personagem da Cena Introdutória da dissertação) de que os estudantes cotistas possuem 

menos capacidade intelectual ou profissional que os demais. O fato é que a entrada por cotas 

realmente tem notas diferenciadas e geralmente (mas não sempre) mais baixas, porém o curso 

é lecionado no mesmo nível para todos e, no caso da nossa pesquisa, observamos que os que 

mais conseguiram chegar à certificação foram os cotistas.  

Ao questionarmos o papel da instituição na trajetória escolar desses estudantes, 

entendemos alguns pontos, sendo que o ponto principal, que inclusive encaminhou a parte 

final desta pesquisa, relaciona-se ao trabalho com as diferenças em sala de aula. O fato de 

haver poucos trabalhos sobre as temáticas raciais na instituição causa incômodo nos 

estudantes cotistas, que se sentem invisibilizados e até mesmo desvalorizados. Nesse mesmo 

sentido, observamos que a primeira turma do curso foi a que mais teve êxito escolar. 

Questionamos os estudantes participantes, e eles afirmaram que isso se deve à atuação dos 

professores, que se dedicaram muito no sentido de estimular e incentivar os estudantes em sua 

jornada para que o curso fosse institucionalizado com sucesso. Não no sentido de facilitar 
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para essa turma, como eles bem afirmaram, mas de procurar outras formas de lecionar, que 

auxiliavam a compreensão dos conteúdos, além de proporem atividades como visitas-técnicas, 

seminários, dentre outras. Um dos estudantes disse que na turma de 2013.1 não tiveram 

professores, mas sim “professores-amigos”. São notórios o carinho e a gratidão que os 

estudantes dessa turma possuem com os professores.  

Com base nessa constatação e na afirmação dos estudantes, compreendemos o quanto 

o papel dos professores é importante, pois o professor motivado é capaz de motivar e 

estimular seus estudantes. A partir disso, encaminhamos a parte final da pesquisa para o 

trabalho com os professores, levando à equipe pedagógica e aos professores as demandas dos 

estudantes e dialogando sobre educação antirracista, um diálogo enriquecedor em que houve 

constantemente a troca de saberes. É importante destacar que as turmas do curso nesse 

período analisado na pesquisa, até mesmo por ser um curso com duração curta e no período 

noturno, eram formadas majoritariamente por adultos que são pais e mães de família, e a 

grande maioria também trabalhava durante o dia. Logo, a jornada desses heróis tem desafios 

externos e internos, devido ao cansaço após um dia de trabalho, jornada muitas vezes tripla 

(casa, trabalho e estudo). São trajetórias que merecem esse registro, pois desmistificam o 

preconceito de que para o cotista é mais fácil, pois não é. Os participantes da pesquisa 

mostram que não houve facilitação de nenhuma forma para eles, e os que conseguiram 

concluir possuem uma formação de qualidade em uma instituição federal de excelência. Além 

disso, os participantes que não concluíram o curso, seja por decidir cursar outro, por 

problemas de saúde, ou por precisar concluir o TCC, também demonstraram valorizar os 

estudos e consideram a educação uma forma de ascensão social e econômica, ou, nas palavras 

de um estudante “um sonho realizado”.  

Pensando nessa demanda mobilizada pelos estudantes, lembramos que as teorias pós-

coloniais apresentam possibilidades para o trabalho com as temáticas raciais em sala de aula, 

no entanto, é preciso cuidado e criticidade para não cair no multiculturalismo e 

interculturalismo funcional, que servem para perpetuar a colonialidade em suas diversas 

manifestações. Nesse sentido, há uma desconfiança em relação às cotas em geral, pois 

acredita-se que elas pretendem “incluir” os excluídos por conta de interesses mercadológicos 

e também devido à necessidade de conter movimentos e revoltas sociais, mantendo intactas as 

bases da estrutura racializada no país e garantindo a atual “ordem” social. Há certo sentido 

nessa crítica, pois, como apontam os recortes do IBGE apresentados ao longo da nossa 

pesquisa, o Brasil é um país de maioria negra em que, via de regra, uma minoria branca detém 

as melhores condições sociais e econômicas. No entanto, acreditamos que as cotas podem não 
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ser a panaceia, mas têm uma grande importância e efetividade, pois têm atuado na 

desracialização de elites majoritariamente brancas267. 

Outro ponto que merece destaque é evitar reduzir as políticas públicas de ação 

afirmativa às cotas, pois o país já teve e tem outros casos de discriminação positiva bem-

sucedidos (antiga lei dos dois terços e atual PROUNI, por exemplo). Não somos ingênuos de 

acreditar que as cotas sejam capazes de resolver a complexa situação educacional e social 

brasileira que é marcada por contradições e difíceis questões que exigem estudos e ações 

específicas, mas vemos a Lei de Cotas (2012) como um grande avanço que tem modificado 

profundamente a vida de milhares de estudantes negros (pretos e pardos) e indígenas ao longo 

desses anos. Ao conversar com os estudantes cotistas participantes da pesquisa observamos 

que estudar em uma instituição federal era algo inimaginável para eles e foi possível através 

das cotas. Lembrando que a meritocracia é um mito enquanto houver desigualdade no Brasil. 

Como falar em meritocracia se as pessoas partem de pontos e condições diferentes? Por isso 

as cotas não tornam o processo de aprovação mais “fácil” para seu público, tornam o processo 

de aprovação possível. Sabemos que ainda existem muitos desafios e barreiras a serem 

superados com vistas a uma igualdade racial no Brasil, mas questionar o caráter de políticas 

públicas de ações afirmativas não tornará, usando como apoio a metáfora da pomba de 

Kant268, o ar menos rarefeito. Além disso, a Lei de Cotas desde a sua criação tem um caráter 

transitório sendo que no prazo de dez anos da data de publicação será avaliada a necessidade 

de continuidade dessa lei. No entanto, tendo em vista o momento político que o Brasil 

atravessa, há uma grande preocupação sobre a continuidade dessa política. 

Ainda sobre o multiculturalismo e interculturalismo funcional, ao longo da pesquisa 

abordamos como o discurso utilizado no âmbito educacional que propaga o termo “tolerar” os 

diferentes é maléfico no sentido de que reproduz um binarismo hierarquizado onde o superior 

tolera o inferior. Quando falamos de postura educacional antirracista, nos apoiamos na visão 

de Guimarães (2002), na qual é preciso reconhecer a inexistência das raças no sentido 

biológico, tendo como certo o seu caráter ficcional e colonial. Todavia, após reconhecer as 

raças como uma invenção social orientada por interesses de quem detinha o poder de definir 

                                                           
267 “Assim, ao contrário do que os detratores da ação afirmativa andam dizendo, a meta das cotas não é racializar 

a sociedade ou a universidade, mas justamente iniciar o processo de desracialização das elites, o que 

efetivamente pode nos colocar na direção da construção de uma democracia em que a presença de grupos étnico-

raciais não tenha a menor relevância para a convivência social harmoniosa e pacífica.” (SILVÉRIO, 2003, p. 72). 
268 Utilizamos a metáfora da pomba de Kant contra o dogmatismo da metafísica que diz que “[...] a pomba crê 

que quanto mais alto subir, mais fácil será voar, no entanto, quanto mais rarefeita se torna a atmosfera, mais 

difícil se torna voar” (HEBECHE, 2004, p. 26). Nesse sentido, se posicionar de forma contrária às cotas torna o 

caminho em busca de uma igualdade racial e social no Brasil mais difícil ainda, nesse sentido, não tornará o ar 

menos rarefeito. 
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identidades e de apontar diferenças (homem, branco, europeu), é preciso reconhecer a 

constante transformação do termo raça, pois ainda precisaremos por algum tempo utilizar esse 

termo de modo analítico para compreender o significado de classificações sociais e 

orientações de ações determinadas por essa ideia de raça em uma sociedade fortemente 

racializada como o Brasil.  

Com base nessa perspectiva, a nossa pesquisa passou pela etapa de verificar o índice 

de êxito específico dos estudantes cotistas negros no curso estudado (A trajetória dos cotistas 

negros em números) e acreditamos que instituição precisa atuar no sentido de ter essas 

informações sobre os cotistas – mesmo que de forma restrita – sistematizadas para guiar o 

trabalho com os estudantes, pois entendemos que ainda é necessário fazer uso de critérios 

raciais para visualizar a situação, assim como no IBGE, por exemplo, e com vistas a atuar de 

forma que possibilite a intervenção por meio de ações específicas para promover a igualdade 

de condições a todos os estudantes.  

O daltonismo269 social propaga que não há racismo no Brasil e muitas pessoas ainda 

afirmam que o país é uma democracia racial em que os negros possuem as mesmas 

oportunidades que os brancos. Essa afirmação contraria todas as estatísticas e ignora todo um 

contexto histórico marcado por mais de três séculos de escravidão em que o Brasil carrega a 

triste marca de ser o último país do ocidente a abolir a escravidão. Lilian M. Schwarcz aponta 

em seus textos que o sistema escravagista moldou o Brasil, pois não só os grandes 

proprietários escravizavam, mas até mesmo pequenos profissionais da época. Havia também a 

escravidão conhecida como “de pequeno porte”, onde as casas tinham amas de leites, meninos 

de recado, etc.  

A escravidão penetrou em todas as formas de trabalho. Nesse mesmo sentido, não há 

como falar de religião no Brasil sem nos remeter às religiões de matriz africana, não há como 

falar de culinária e nem do cultivo do açúcar, por exemplo, sem pensar nas técnicas e 

contribuições africanas. No entanto, pouco ou nada disso é reconhecido. O que vemos, nas 

palavras de Carolina Tamayo-Osorio, é uma dieta unilateral, que invisibiliza essas 

contribuições em prol de influências europeias. Devido a isso, é importante trazer para a sala 

de aula outros autores, outros pontos de vista e outros saberes, diferentes dos cânones 

europeus, inclusive os que não estão necessariamente ligados à educação formal (pessoas sem 

                                                           
269 Muito diferente do sonho de Martin Luther King Jr. de que as pessoas não fossem julgadas pela cor da sua 

pele, mas pelo seu caráter, esse daltonismo brasileiro é hipócrita, pois nega-se a existência do racismo, mas ele 

continua operando na sociedade. Nesse sentido, “[...] a mestiçagem de fato configurou tipos físicos mais plurais, 

porém isso não impede a operacionalização [...] do juntos, mas diferentes, que aparentemente organiza as 

relações sociais em nosso país” (SILVÉRIO, 2002, p. 91). 
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um diploma, por exemplo, mas que tenham oportunidade de compartilhar seus saberes e que 

podem contribuir muito com os estudantes)270.  

Nesse sentido, a propagação nos contextos educacionais do famoso multiculturalismo 

bom-mocista que “tolera” os diferentes atua de modo a conservar e reforçar a hierarquização 

em que o superior tolera o inferior e não contribui para a desconstrução de práticas racistas. É 

preciso ir além e compreender o conceito de raça desde suas origens até o seu papel na 

sociedade atual, pois, muito mais do que respeitar as diferenças, é necessário compreendê-las 

verdadeiramente e celebrá-las por trazerem consigo múltiplos saberes e pontos de vista, que 

enriquecem a sala de aula, descolonizando o saber. Não no sentido hipócrita de que “tudo bem 

ser diferente”, mas no sentido de que a hierarquização e a racialização humana é nosso maior 

erro que precisa imperiosamente ser compreendido desde suas raízes. 

No entanto, no decorrer da pesquisa, entendemos que antes de adentrar nesse viés da 

educação antirracista seria necessário abordar alguns conceitos como, por exemplo, os tipos 

de multiculturalismo, os tipos de racismo, o conceito de colonialismo, colonialidade, 

descolonialidade, dentre outras temáticas que foram trabalhadas na formação realizada com os 

professores interessados e nas conversas com os participantes da pesquisa. É uma temática 

bastante ampla e que não se exaure em uma formação, pois exige estudo e dedicação, mas o 

primeiro passo foi dado nesse sentido. Muitas vezes os brancos são levados a se enxergarem 

como universal, no sentido de ser o padrão do qual os demais divergem. Ao compreender e 

questionar a origem disso, muitos conceitos vão se desconstruindo. Nesse sentido, mobilizo 

Grada Kilomba, que afirma que parte do processo de descolonização é produzir perguntas que 

fragmentam certezas.  

É natural que em um país fundado no mito da democracia racial seja difícil para 

algumas pessoas compreenderem e aceitarem que há racismo na nossa sociedade. Justamente 

por isso a importância da educação antirracista, em que se discuta a formação da identidade, o 

ponto a partir do qual houve a marcação das diferenças, a formação e a transformação das 

raças, bem como a profunda desmistificação da hierarquização entre elas. Em resumo, muito 

mais do que o tolerar, acreditamos que é necessário compreender criticamente esse contexto, 

debatendo o racismo e atuando de forma antirracista em todos os espaços. É um tema muito 

enraigado na sociedade e complexo para ser abordado de forma simplista e reducionista nos 

ambientes escolares.  

                                                           
270 O Encontro de Saberes atua nesse sentido na UnB desde 2010.  
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É importante frisar também que é desonesto usurpar o lugar de fala do outro, mas 

todos possuímos lugar de fala, porém partiremos de pontos diferentes, como bem orienta 

Djamila Ribeiro (2017). Digo isso, pois é comum ouvirmos pessoas brancas, na tentativa de 

se isentarem de sua responsabilidade de combater práticas racistas, afirmarem que como não 

são negras estariam usurpando o lugar de fala do outro, mas a verdade é que o racismo precisa 

ser encarado de frente por todos. Nesse sentido:  

 

Mais um equívoco a superar é a crença de que a discussão sobre a questão 

racial se limita ao Movimento Negro e a estudiosos do tema e não à escola. 

A escola, enquanto instituição social responsável por assegurar o direito da 

educação a todo e qualquer cidadão, deverá se posicionar politicamente, 

como já vimos, contra toda e qualquer forma de discriminação. A luta pela 

superação do racismo e da discriminação racial é, pois, tarefa de todo e 

qualquer educador, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, 

crença religiosa ou posição política. O racismo, segundo o Artigo 5º da 

Constituição Brasileira, é crime inafiançável e isso se aplica a todos os 

cidadãos e instituições, inclusive, à escola. (BRASIL, 2004, p. 16). 

 

 Atualmente ser politicamente correto é visto de forma distorcida e negativa e virou 

sinônimo de ser chato, pois combate o racismo recreativo presente no dia a dia. Se é preciso 

ser chato para atuar na luta contra a violência em suas diversas manifestações: que sejamos 

chatos! Parafraseando Audre Lorde, nós não seremos livres enquanto outros forem 

prisioneiros, mesmo que as correntes deles sejam diferentes das minhas.  

A organização da dissertação teve como inspiração a jornada do herói apresentada por 

Campbell. Por esse motivo, os jogos de cenas foram dispostos em três cenas principais: a 

Partida, a Iniciação e o Retorno. Para finalizar, recapitulo a jornada dessa pesquisa: ocorre a 

Partida e no decorrer da Cena 1: O Encontro com a Mentora direcionamos a missão em 

Desconstruindo o projeto e redirecionando a missão, expusemos os motivos dessa missão em 

Por que aventurar-se? e os seus objetivos em O elixir almejado. Apresentamos os heróis e 

seus porquês ao escolher cursar Tecnologia em Gestão Pública em Conhecendo os heróis e 

sua história de vida; eles aceitaram a missão e nos localizaram sobre em qual momento do 

curso estavam, bem como em qual turma e cota ingressaram em O chamado da aventura.  

 A Iniciação marca a Travessia do Limiar e durante a Cena 2 abordamos a temática 

das cotas com os heróis em Cotas? Pra quê?; por meio dos rastros da jornada dos heróis 

vimos o que dificulta seus estudos e que podem levá-los a desistir do curso em O caminho da 

“morte escolar”; vimos também que os cotistas negros têm mais êxito no curso, porém, 

observamos que houve uma grande queda desde a primeira turma em A trajetória dos 

estudantes que adentraram por cotas para negros em números. 
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Por fim, o último estágio da jornada de Campbell é chamado de Retorno. Nele, o herói 

volta ao mundo transformado por suas experiências. No nosso texto, durante a Cena 3: Os 

Aliados na Jornada dos Heróis apresentamos um panorama sobre como vem sendo realizado 

o trabalho com as diferenças no curso estudado e as problemáticas envolvidas nessa tarefa. 

Além disso, apresentamos um recorte da formação realizada com os professores, em que 

foram abordados conceitos básicos e indispensáveis voltados para uma postura educacional 

crítica e antirracista com vistas a contribuir com a jornada dos estudantes cotistas 

negros/heróis na instituição e para a formação dos estudantes em geral. 

Por ser uma temática muito ampla, ao longo da dissertação, os jogos de cenas 

esparramaram-se para outras temáticas como feminismo negro, identidade e diferença, 

performatividade e outros temas que não poderíamos abordar com profundidade por ser uma 

pesquisa de mestrado, mas que não poderíamos deixar de abordar por serem fundamentais 

para a compreensão de todo o contexto. Fica sempre aquela sensação de que poderíamos ter 

falado mais, aprofundado mais determinados temas, enfim, colocamos um ponto final no 

texto porque precisamos, mas ele nunca está de fato finalizado...  
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