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APRESENTAÇÃO

Desde os primeiros empreendimentos coloniais dos euro-
peus na África, na Ásia, na América, na Oceania e no Caribe que 
as civilizações desses territórios construíram diferentes formas de 
relação com o estrangeiro. Estas vão desde a curiosidade, o estabe-
lecimento de relações e parcerias em algumas práticas, que até en-
tão lhes eram estranhas, até a organização de resistências, recusas e 
contestações, expressas nos distanciamentos e desejos de destruição 
identificados com as presenças que os colocaram numa condição de 
outros em suas próprias terras. 

Sobre esses movimentos de resistências aos projetos coloniais 
e em diálogo com o intelectual quilombola Antônio Bispo dos San-
tos, reconhecemos como contracoloniais as várias estratégias, prá-
ticas de subversão e experiências de enunciação desses povos, que 
precisam ser reconhecidos no imaginário científico enquanto autô-
nomos, legítimos em seus projetos de sociedades e de civilizações. 

As práticas de agências e resistências desses povos estão ex-
pressas em múltiplas linguagens: em músicas, imagens, alimentação, 
imprensa, literatura, religiosidades etc. e, algumas vezes, na acade-
mia também. Pela incapacidade de compreensão dessas estratégias 
ou pela compreensão do caráter contestatório e dos potenciais sub-
versivos, muitos desses conhecimentos foram sistematicamente des-
merecidos pela historiografia colonial, por motivos de rejeição ao 
que consideravam menor, primitivo e arcaico em suas narrativas e 
visões de mundo de pretensão hegemônica. 
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A entrada dos novos sujeitos nas universidades brasileiras, por 
conta da política de cotas raciais e sociais nos últimos anos, simbo-
liza a materialidade de uma entre várias disputas históricas no cam-
po da produção, circulação e consumo dos conhecimentos. Acredi-
tamos, portanto, que o compromisso intelectual geracional desses 
indivíduos em levarem consigo suas demandas, seus conhecimentos 
e suas experiências pode ser um dos caminhos para a consolidação 
de práticas contra-hegemônicas e contracoloniais, portanto. Mas não 
é o único. Historicamente, os povos que passaram pelas experiências 
de colonização têm criado outras vias de sublevações e de buscas 
por autonomias, para além dos espaços e lógicas institucionalizadas, 
como assinalamos.

Amílcar Cabral (1972), intelectual combatente das lutas antico-
loniais na Guiné Bissau e Cabo Verde, chamou atenção para o fato de 
que um grupo não domina outro sem antes sequestrar e destruir os re-
ferenciais identitários daquele grupo que quer submeter. A história, as 
memórias, as narrativas de pertencimento, as divindades, o sagrado, 
enfim, tudo que possa sustentar um povo em dignidade, centramento 
e autogestão precisa ser destruído para que a máquina colonial vença. 

Iva Cabral, sua filha, abre a seção dos textos desta coletânea 
com o capítulo “‘Pensar para agir, agir para pensar melhor’: desco-
lonização e soberania intelectual africana”. Nele, a historiadora atua-
liza a necessária centralidade das discussões sobre conceitos-chaves 
para as ciências sociais e humanas no continente, a saber: história, 
memória, nação, democracia e identidade. Em diálogo sobretudo 
com os escritos do pai, Iva Cabral defende que a verdadeira inde-
pendência e a conquista da descolonização efetiva para as realida-
des africanas serão processos cujas dimensões precisam passar por 
autonomia de pensamento. Décadas depois da criação e circulação 
dos textos citados de Amílcar Cabral, as reflexões da historiadora 
demarcam novos compromissos que as gerações de cientistas sociais 
africanos precisam ter, frente a questões como o oportunismo, o mi-
litarismo, o autoritarismo, o clientelismo e o racismo. 

Com este livro chamado “Tecendo redes antirracistas II: con-
tracolonização e soberania intelectual”, que é o segundo do grupo de 
pesquisadoras, pesquisadores e ativistas, reunimos contribuições de 
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sujeitos dos territórios colonizados que têm se preocupado com os 
processos de descolonização do pensamento e estratégias de elabo-
ração ou de expressão de soberanias intelectuais. Em todos os textos, 
estão presentes os dramas das heranças coloniais e suas implicações 
sociais. Assim, questões como passado, presente, tempo, memória, 
história, educação, território, ensino, políticas públicas, produção de 
conhecimentos, entre outros, colocam no centro da questão a neces-
sidade de olharmos para o presente sem perdermos de vista os atuais 
debates interdisciplinares das ciências sociais sobre as relações colo-
nização/descolonização/contracolonização.

O eixo que atravessa transversalmente essas produções é o re-
conhecimento do racismo e do sexismo como parte das artimanhas 
que formatam as relações de poder do colonizador, compondo, por 
seu turno, os argumentos e lutas por outros mundos já em curso, os 
quais antecipam e redefinem a ideia de futuro. O futuro já é, e essas 
pessoas já são. São essas múltiplas contribuições que se materiali-
zam em variadas histórias e que esta obra pretende registrar.

No ápice das discussões das nações imperiais europeias pela 
colonização do continente africano, no último quartel do século 
XIX, os Basolongo – subgrupo do povo Bakongo, do estado do Kon-
go, dão-nos um exemplo de luta pela soberania e contracolonização 
portuguesa entre 1885 e 1915. Este é o tema do texto de Arduíno 
Rinhoso de Mendes Panzo, que analisa as estratégias de resistência 
dos Basolongo em meio às tentativas dos portugueses de consolidar 
hegemonias políticas nos territórios invadidos. O caso dos Basolon-
go nos faz pensar nas permanências das lutas que os povos chama-
dos tradicionais enfrentaram e enfrentam aos projetos de sociedades 
coloniais ontem e hoje, sobretudo no que se refere às manutenções e 
expressões de suas soberanias políticas, econômicas, culturais.

No capítulo seguinte, Miguel de Barros e Rui Jorge Semedo 
explicam que a aquisição massiva de terras com impacto sobre a 
segurança produtiva, econômica e cultural das populações locais e/
ou territórios marginalizados na África constitui, na atualidade, um 
dos maiores desafios às possibilidades de autogestão dos povos. As 
crises alimentares ocorridas na última década demonstraram como 
uma estratégia geoestratégica e neoliberal e neocolonial está colo-
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cando em causa a autonomia das populações locais, principalmente 
no que concerne à disponibilidade e acesso à terra e à manutenção 
dos saberes tradicionais endógenos. Apresentado como uma estra-
tégia de solidariedade internacional para o combate à pobreza, esse 
modelo tem levado à marginalização dos povos rurais, agricultores 
familiares sob a falsa ideia de modernização, impondo um regime 
extrativista baseado na monocultura, com reproduções negativas 
para o ambiente. Em “Geoestratégia como neocolonialismo na Áfri-
ca – açambarcamento de terras, racismo ambiental e soberania em 
torno dos saberes populares”, os autores, para além de denunciarem 
essas práticas, demonstram como o princípio de um novo paradigma 
de conhecimento baseado no conhecimento holístico da vida enrai-
zado nos saberes populares oferece um campo de resistências e de 
emancipação baseado na apropriação dos saberes locais, pluralismo 
e diversidade de sistemas de conhecimento integradores capazes de 
favorecer processos mais sustentáveis e resilientes. 

O capítulo intitulado “O quilombo fala – enegrecendo o de-
bate sobre violência estrutural e políticas públicas nos territórios 
tradicionais” é da autoria de Givânia Maria da Silva e Selma Deal-
dina dos Santos, duas pensadoras quilombolas brasileiras. O texto 
apresenta de forma resumida parte das informações geradas em uma 
pesquisa inédita realizada pela Coordenação Nacional das Comuni-
dades Negras Rurais Quilombolas do Brasil – Conaq e da Organi-
zação de Defesa de Direitos Humanos – TD, chamada “Racismo e 
violência contra os quilombolas no Brasil”. Os esforços empreendi-
dos nessa pesquisa foram para gerar informações sobre violência e 
racismo em comunidades quilombolas, com vários recortes: gênero, 
região e tipos de violência. O resultado final do trabalho apontou 
que, entre os anos de 2008 e 2017, o número de assassinatos de lide-
ranças quilombolas aumentou em 350%. Nesse cenário, percebe-se 
que, em relação às mulheres, não só houve um aumento, mas houve 
acréscimo de requintes de crueldade, como queima de corpos e es-
tupro seguido de morte. De que maneira tais dados nos informam e 
desafiam para aprimorarmos estratégias de sobrevivência e de con-
tracolonização e de enfrentamento aos racismos?
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O capítulo seguinte também é constituído de análise de dados. 
Em “Gravidez de adolescentes negras na Cidade Estrutural/DF: por 
outras histórias e outras políticas públicas”, Renísia Garcia Filice e 
Rayssa Araújo Carnaúba analisam em que medida há tranversalida-
de entre políticas educacionais e de saúde para o acesso e perma-
nência na escola de adolescentes negras e mães da Cidade Estrutural 
(Distrito Federal). Os achados da pesquisa evidenciaram que há in-
fluência de uma cultura racista, sexista e classista na materialização 
e/ou ausência de políticas públicas para maternidade adolescente. 
As autoras constataram a ausência do Estado e de políticas públicas 
que possam atender a essas adolescentes mães, em suas singulari-
dades de gênero, raça, classe e geração. Revelou-se, que, em meio 
à “opção” pela gravidez, opera um quadro de racismo estrutural e 
invisibilidade da gravidez adolescente de meninas negras, seja no 
âmbito de políticas educacionais ou de saúde. De outra parte, mos-
trou-se que redes de solidariedade e de amorosidade pautadas em 
diferentes gerações de mulheres negras são uma das poucas ações 
públicas e de acolhimento com que as adolescentes negras e mães 
ainda podem contar.

O tema “juventudes negras e mundos urbanos” é fio con-
dutor do capítulo seguinte, do sociólogo Redy Wilson: “Jovens, 
processos identitários e sociedades em movimento: um olhar alter-
nativo sobre os movimentos sociais urbanos emergentes na cidade 
da Praia”. Resultado de trabalhos de pesquisas etnográficas desde 
2008, no contexto juvenil urbano da cidade de Praia, em Cabo Ver-
de, Redy Wilson analisa o contexto do surgimento dos considera-
dos novos tipos de protestos sociais e políticos nos últimos anos. 
Uma das questões centrais em suas reflexões foi perceber em que 
medida a estética politizada do gangsta rap de Tupac proporcionou 
a uma parte dos jovens mobilizados um sentido e uma consciência 
histórica que serviram como elemento de construção da suas iden-
tidades social e política.

A partir de narrativas dos/sobre cabo-verdianos que emergem 
de inúmeros debates e situações – contextos familiares e do quoti-
diano, redes sociais, imprensa escrita e digital/on-line, pesquisas –,  
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Eufémia Vicente Rocha desvela marcadores de diferença que mos-
tram o quanto as realidades sociais cabo-verdianas são muito mais 
complexas do que o simples discurso centrado na harmonia ou equi-
líbrio do chamado “povo crioulo” pretendeu. Assim, em “Raça/cor 
e etnia em Cabo Verde: como falar de questões que (não) existem?”, 
a autora problematiza o discurso de mestiçagem moldado no arqui-
pélago que transporta um suposto jeito especial de ser e/ou acolher, 
quer dizer, a propagada “morabeza” crioula. Em seu texto, ela discu-
te algumas dessas posições com o intuito de vislumbrar seus signifi-
cados, repensando a classificação dos indivíduos em raça/cor e etnia 
e as implicações e contingências desse uso tanto para as ciências 
sociais em Cabo Verde como para a sociedade desse país, onde esses 
conceitos parecem ter sobrevivido, embora sempre negados e pouco 
centrais para os pesquisadores cabo-verdianos.

Interessado também nas problemáticas que envolvem as ciên-
cias sociais, Sebastião Merlen escreve “Epistemologias contra-hege-
mônicas e pedagogias descolonizadoras: elementos para uma desco-
lonização do ensino da sociologia em Angola”. Em meio às teorias e 
abordagens atuais que se pretendem contracoloniais, o autor destaca 
duas diligências comuns às várias perspectivas integradas ao movi-
mento de insurreição epistemológica e as repercussões que têm tido 
no ensino das ciências sociais, com o objetivo de promover reflexões 
sobre as suas possíveis contribuições para o ensino das ciências so-
ciais. São elas: o apelo à descolonização das ciências sociais e a pro-
cura de novos caminhos epistemológicos. Quanto ao impacto sobre o 
ensino das ciências sociais e mais especificamente sobre o ensino da 
sociologia, o autor recorre aos postulados das pedagogias descoloni-
zadoras e a dois exemplos de práticas pedagógicas descolonizadoras 
oriundas do sul epistemológico, para, a partir deles, extrair contribui-
ções para pensar o caso do ensino da sociologia em Angola.

Patrícia Marques, em “Quilombolas e palenqueros: currículo 
e direito à memória no Brasil e na Colômbia”, reflete sobre como as 
dimensões culturais, a memória das e dos quilombolas brasileiros e 
palenqueros colombianos presentes em seus processos de educação 
não formais podem elaborar ou expressar a soberania intelectual des-
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ses coletivos e fortalecer suas identidades. Considerando essa ques-
tão, a autora analisa trechos de dois documentos: o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) da comunidade quilombola Conceição das Criou-
las, em Salgueiro (Pernambuco); e o Projeto Etnoeducativo Afrona-
riñense (Pretan), das comunidades palenqueras da região de Nariño, 
Colômbia. Articulam-se trechos dos documentos com alguns discur-
sos de intelectuais que apontam como essas dimensões são estra-
tégias de luta e emancipação. Interessou a Patrícia perceber como 
a manutenção das identidades, da memória das e dos quilombolas 
e palenqueros em projetos de educação/escolarização pode ser um 
exercício de autonomias e de soberanias.

No capítulo “Questões curriculares e desigualdades na educa-
ção: olhar sobre as condições da população negra e agendas interna-
cionais”, Rita Silvana dos Santos e Adalberto de Lima tecem um re-
flexão acerca do currículo e suas relações com o Estado, as políticas 
públicas e as desigualdades sociais, incluindo as repercussões sobre 
as condições de acesso da população negra ao sistema educacio-
nal brasileiro e sua permanência. Tomando como base documentos 
como o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Cur-
ricular, a Agenda 2030 e a Década Internacional de Afrodescenden-
tes, a autora e o autor observaram que, apesar de os marcos legais, 
locais e globais, estarem de algum modo integrados, os desafios de 
superação das desigualdades no Brasil percorrerão ainda um longo 
caminho, assim como as dificuldades de implementação plena no 
país das agendas internacionais, sobretudo considerando as inten-
cionalidades e desafios curriculares antirracistas frente às políticas 
nacionais e agendas internacionais.

Ora, há imensas distâncias entre o que dizem os documentos 
normativos que gerem a educação e as práticas cotidianas em sala 
de aula. Escrito a seis mãos, “Contracolonização e soberanias in-
telectuais de povos indígenas, negros e quilombolas” é o texto 
no qual Felipe Sotto Maior Cruz, Guilherme Lemos e Leandro 
Santos Bulhões de Jesus, autores negros e indígenas, ref le tem 
sobre a experiência de ministrarem uma disciplina de graduação na 
Universidade de Brasília, cujo mote central foi problematizar as arti-
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culações entre produção de conhecimento de povos negros e indíge-
nas e enfrentamento do racismo nas universidades. Por meio de rela-
tos autoetnográficos e outras problematizações, os autores defendem 
que espaços historicamente marcados pela exclusão dos corpos e dos 
conhecimentos dos seus povos, como são as academias, têm se re-
velado espaços de novos, imprevisíveis e potentes associativismos. 

Denise Botelho e wanderson flor do nascimento, analisando o 
que chamam de “longa e arrastada crise que se assola sobre os povos 
africanos e indígenas” na experiência colonial brasileira, questionam 
sobre um dos baluartes da preservação dos valores ancestrais africa-
nos no Brasil, que são os terreiros, e sobre o que neles se passa sobre 
a formação de seus membros. Diante dessa função formativa dos 
terreiros, provocam: como as práticas nos interiores desses espaços 
contribuem para a construção e manutenção de saberes e valores que 
resistem a grandes males da modernidade, como o racismo, o sexis-
mo e suas variantes? O que se passa nessas comunidades em relação 
às estratégias de resistência? Como se lida com a tradição no interior 
dos terreiros? No conjunto dos legados dos povos tradicionais, o que 
os terreiros trouxeram e podem trazer como contribuições para as 
reflexões em relação à formação e educação? No capítulo “O terrei-
ro entremundos: resistência nos processos educativos dos candom-
blés”, a autora e o autor optaram por percorrer essas questões em 
relação aos candomblés para serem fiéis a um postulado fundamental 
para a construção dos conhecimentos: o lugar da experiência, visto 
que possuem filiação nas nações Angola e Ketu.

Como resultado de pesquisa e extensão desenvolvidas há 
cinco anos junto aos terreiros de religião de matriz africana e afro-
-brasileira na cidade de Santarém-PA, no capítulo “Epistemologias
e práticas pedagógicas nos terreiros de candomblé”, Beatriz Moura
discute o modo como terreiros de religião de matriz africana consti-
tuem-se, além de espaços de práticas religiosas, também como espa-
ços de articulação de saberes e de resistências. A proposta é expandir
a reflexão acerca do que é considerado “conhecimento”, no sentido
de ir além do que é prescrito nos cânones da academia, procedendo
com uma reflexão acerca das matrizes de pensamento dominantes e
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de como estas impactam e relacionam-se com a diversidade de co-
nhecimentos que são erigidos, reproduzidos, recriados dentro de um 
terreiro, que tendem a ser invisibilizados e marginalizados. 

Francisco Phelipe Cunha Paz, em “Memórias desde a traves-
sia: agências das comunidades negras e a produção de uma memória 
contracolonial”, reforça a ideia de que, a partir de demandas do pre-
sente, o Estado brasileiro, sempre omitido como produtor e mante-
nedor do racismo, tem empreendido nas suas políticas de memória, 
especificamente as de memorialização e patrimonialização de bens 
relativos à escravidão, não um esquecimento das heranças africanas 
e afro-brasileira, ou das suas maneiras de lembrar e fazer uso desse 
passado, mas uma política de morte dessas memórias e heranças. É 
nesse sentido que um lembrar negro do negro, defendido pelo autor, 
relaciona-se com agenciamentos epistêmicos e ontológicos que es-
ses corpos negros (que também são coletivos/comunitários) empre-
endem na diáspora como enfrentamento a essa política de morte da 
memória (necropolítica) negra e do negro.

Em diálogo com as reflexões de Cunha Paz, Rosânia do Nas-
cimento questiona invisibilidades de autoras africanas nas ciências 
sociais, especialmente na antropologia. Em “Notas antropológicas 
sobre a abordagem matricêntrica em Oyèrónkẹ Oyěwùmí”, ela dis-
cute sobre como o sexismo e o racismo atuam na circulação dos 
conhecimentos, atenta para os possíveis desdobramentos teóricos 
e metodológicos no campo da antropologia e dos estudos sobre os 
povos iorubanos. Por meio da abordagem matricêntrica na obra da 
pensadora Oyèrónkẹ Oyěwùmí, suas reflexões apontam para as ne-
cessárias aberturas epistemológicas a partir da publicação e tradução 
de trabalhos com outras matrizes civilizacionais.

Esta coletânea de textos foi feita por meio da perpectiva de 
que, na contramão da tradição ocidental da provincialização dos sa-
beres (CHAKRABARTY, 2008), é preciso oxigenar os espaços de 
produção, circulação e consumo de conhecimentos com novas fis-
suras e entrecruzamentos epistemológicos. Sobre a ideia de “univer-
sal”, defende Ki-Zerbo:
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Em matéria de ciência, bastaria conjugar o que é bom por 
toda a parte para atingir algo de verdadeiramente universal. 
Porque o universal não é simplesmente a adição dos diferentes 
particulares. E também não é um particular que esmagando 
todos os outros, pode proclamar-se universal. O universal é o 
que há de mais precioso em todos os particulares, que devem 
encontrar-se como os planos laterais no vértice de uma pirâmide 
(KI-ZERBO, 2006, p. 90).

 Isso significa dizer que não se trata de desqualificar ou de, ne-
cessariamente, abandonar os considerados cânones ocidentais, mas 
de encontrar estratégias de: a) identificação e reconhecimento de ou-
tras bases epistemológicas; b) discussão; c) prática de diálogos simé-
tricos; e) criação do novo. Nesse sentido, tal exercício pode inspirar 
caminhos de reflexão sobre o fazer e viver a história.



“PENSAR PARA AGIR, AGIR PARA PENSAR MELHOR”
Descolonização e soberania intelectual africana

Iva Cabral

Antes de mais, quero agradecer à Associação Internacional 
de Ciências Sociais e Humanas em Língua Portuguesa, promotora 
deste Congresso,1 o convite que muito me honra, para me dirigir a 
esta ilustre plateia de investigadores, no último dia deste importan-
te evento. Quando aceitei o desafio, o meu amigo Cláudio Furtado 
sugeriu que, na minha intervenção, analisasse a minha experiência 
como historiadora, mas, sobretudo, como investigadora africana, e 
explanasse os desafios que, a meu ver, se colocam às novas gerações 
de pesquisadores na área das humanidades. Aceitei este repto, apesar 
de ter estado distante das novas correntes, pelas minhas funções, mas 
sobretudo pela falta de bibliografia específica em Cabo Verde. Por 
isso, o que proponho fazer, aqui e agora, é uma breve abordagem 
pessoal da minha experiência.

Como devem saber, sou filha de Amílcar Cabral, aquele “sim-
ples africano que jurou a si mesmo dar a sua vida ao serviço da 
causa da humanidade, para que a vida do homem se torne melhor no 
mundo”. Por causa da sua total dedicação a este objectivo, vivi parte 
da minha infância num internato na Rússia. Nesse tempo, estavam 

1 Intervenção no encerramento do XII Congresso Luso-Afro-Brasileiro, Lisboa, de 31 
de janeiro a 5 de fevereiro de 2015. 
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a descobrir gás e petróleo na Sibéria, e os geólogos eram cantados e 
representados nos filmes como heróis. Sonhava ser como eles, queria 
ser geóloga! Quando anunciei isso ao meu pai, ele disse-me uma fra-
se que nunca esqueci: “Para a África, não é prioritário ter geólogos 
africanos, porque podemos contratar especialistas de outras naciona-
lidades. África precisa, urgentemente, é de historiadores, economis-
tas, sociólogos e filósofos, já que temos que ser nós mesmos a escre-
ver a nossa história, pensar e organizar a nossa economia, estudar os 
costumes e as estruturas das nossas sociedades, criar e divulgar uma 
filosofia africana. Por isso, desejo que escolhas uma destas profis-
sões.” E eu fiz a vontade ao meu pai! Por isso, sou historiadora, uma 
historiadora africana! 

Ao debruçar-me sobre qual é o dever dos investigadores da 
área das ciências sociais e humanas em África, destacando o papel 
dos historiadores, já que faço parte desse grupo, coloco-me as se-
guintes questões:

Qual é o nosso papel perante os povos africanos? Sermos ape-
nas transcritores do passado, pesquisadores de factos, sociedades e 
indivíduos? Ou temos a obrigação de pensar o objecto dos nossos 
estudos como matéria-prima para um futuro melhor e ajudar a criar 
as bases para que os povos africanos reconquistem a sua personali-
dade histórica?

Devemos ser apenas investigadores, acadêmicos, professores, 
construtores e transmissores neutros de ciências humanas? Ou te-
mos o dever de intervir na vida pública, como emissores de opinião 
esclarecida, utilizando os nossos conhecimentos, na elaboração de 
instrumentos e políticas que ajudem a construir uma África melhor?

Devemos continuar a pensar África com os parâmetros e con-
ceitos que nos foram ensinados pelas ciências humanas europeias e 
americanas? Ou devemos adaptá-los, quando possível, ou renegá-los e 
desconstrui-los quando não se adequam à realidade dos nossos países?

Devemos insistir em escrever apenas para um grupo restrito de 
intelectuais, com uma linguagem hermética, codificada e incompre-
ensível e, por isso, desinteressante para a maioria da nossa popula-
ção, principalmente para os jovens? E, por que não dizê-lo, inaces-
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sível para muitos responsáveis cujo trabalho seria substancialmente 
melhorado se tivessem acesso fácil ao resultado do nosso trabalho? 

Ou teremos que considerar que, numa segunda fase, as nos-
sas investigações devem ser divulgadas e compreendidas para serem 
úteis à sociedade em geral e devidamente utilizadas pelos fazedores 
de opinião e pelos dirigentes que detêm o destino das nossas pátrias 
nas mãos, já que são eles que tomam as decisões que influenciam o 
nosso presente e futuro?

E, finalmente, uma questão prática, mas não menos importante 
para as nossas sociedades: os intelectuais africanos ligados às ciên-
cias sociais e humanas devem participar activamente na política par-
tidária, aceitar cargos nos governos e, com isso, estarem constrangi-
dos a uma lealdade militante? Ou, apesar de terem suas preferências 
ideológicas e, muitas vezes, estarem filiados a partidos, devem se 
situar numa posição equidistante que possibilite uma visão crítica 
das acções e das decisões dos políticos? Irei tentar abordar essas 
questões utilizando a minha experiência, mas sobretudo a análise do 
pensamento do homem que tem a “responsabilidade” de hoje eu me 
considerar uma historiadora africana. 

Há 28 anos que me debruço sobre o passado de Cabo Verde, 
fiz parte da equipa que escreveu a história geral das ilhas, desde o 
povoamento até os finais do século XVIII. Dediquei-me ao estudo 
da elite cabo-verdiana. Penso que o meu trabalho é útil para entender 
a evolução da sociedade e das várias elites que desempenharam um 
papel preponderante, não só na economia, na política e na cultura, 
mas, principalmente, na visão que o cabo-verdiano tem de si mesmo, 
isto é, da sua identidade. 

Mas hoje considero que deveria ter feito muito mais, já que os 
meus textos são direccionados, principalmente, aos investigadores, e 
cheguei à conclusão que as obras nas quais participei – por exemplo, 
a História geral de Cabo Verde – não são utilizadas e, na maioria 
das vezes, nem lidas pelos homens do poder, pelos jovens, até pelos 
intelectuais, mas, o que é mais preocupante, é que nem são utilizadas 
nos diversos níveis de educação. Por isso, às vezes sinto que, sem 
renegar a exigência científica, deveria ter saído do limbo de investi-



20 Estudos da Pós-Graduação

gadora e de professora universitária e escrito artigos para os jornais, 
intervindo mais na opinião pública e generalizada.

Estudei as elites porque acho que é fundamental para a África. 
É indispensável estudar as várias elites. E digo várias porque, no 
continente, há várias elites, as tradicionais (régulos, sobas, líderes 
religiosos etc.) e aquelas advindas do colonialismo e das indepen-
dências. Essas elites deveriam ser estudadas, principalmente, para 
saber qual a posição e papel que deveriam ter na pós-independência. 

Estou cada vez mais convencida de que, por exemplo, na 
Guiné-Bissau, país que conheço bem, já que foi aí que nasci, deve-
ria haver, no Parlamento, uma Câmara dos Representantes das elites 
tradicionais, cujos poderes poderiam ser consultivos. Por que é que a 
Grã-Bretanha pode ter uma Câmara dos Lordes (desde o século XIV) 
e nós africanos renegamos todos os poderes tradicionais e estrutura-
mos os nossos Estados e Parlamentos sem termos em consideração 
a nossa realidade, a história dos nossos países e, às vezes, os reais 
poderes, aqueles que hoje continuam a possuir um patrimônio sim-
bólico? É verdade que os poderes tradicionais não são democráticos, 
mas os dos Lordes são? 

Há investigadores que pensam que os poderes tradicionais 
deveriam, pelo menos, estar representados nas autarquias, criando 
assim uma oportunidade histórica para se reconstituir o poder polí-
tico local num nível qualitativamente diferente e de forma mais sus-
tentada. Este é um tema controverso, mas que é crucial e central ao 
debate político no continente africano e que já está a ser encetado no 
continente em geral e, especificamente, na Guiné-Bissau, em Angola 
e em Moçambique (por exemplo, pela nossa colega Paula Meneses). 
As elites tradicionais e coloniais têm especificidades diferentes, daí 
a necessidade de conhecermos a sua história para a estruturação do 
poder político africano.

São as elites não tradicionais que, na pós-independência, diri-
gem o Estado pós-colonial. Em Cabo Verde, o Estado independente 
ocupou os lugares de poder existentes, herdando o aparelho de Es-
tado colonial e estruturas instaladas há séculos (por exemplo, a Câ-
mara Municipal da Cidade Velha – antiga Ribeira Grande – tem pelo 
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menos 500 anos e foi a primeira instituição com órgãos eleitos entre 
a elite, facto que pode nos fazer compreender as razões do sucesso 
da democracia nas ilhas). Aqui, não existem poderes tradicionais, 
mas existe uma elite local que permaneceu após a independência 
e, por isso, o Estado cabo-verdiano não encontra grandes obstácu-
los na sua construção. Não podemos esquecer, igualmente, que o 
arquipélago, também, beneficiou-se de uma quantidade de quadros 
administrativos formados pelo poder colonial para serem intermedi-
ários nas outras colônias. Mas também estes interagem com a elite 
local, tornando-se um factor que facilitou, igualmente, a construção 
do Estado em Cabo Verde. 

Por seu lado, na Guiné-Bissau, o Estado independente, ao her-
dar o aparelho de Estado colonial, agravou a concentração de pode-
res e não tomou em consideração os poderes tradicionais. Nas suas 
reflexões sobre a pós-independência, Amílcar Cabral preconizava 
um Estado com uma configuração menos centralizadora, numa pers-
pectiva de descentralização político-administrativa que “pudesse 
afastar os perigos de um desenvolvimento macrocéfalo que abafas-
se as energias das regiões administrativas ou comunidades locais” 
(CARDOSO, 2006). Ainda durante a guerra de libertação nacional, 
o PAIGC, nas zonas libertadas, fez experiências de descentralização 
de poderes, tais como os comitês de tabancas. O interessante é que, 
já nessa época, anos 60, quando ainda nem se falava em gêneros, a 
participação das mulheres nos comitês de tabancas e sectores nas 
matas da Guiné-Bissau era obrigatória. Havia uma quota: dos cinco 
membros, pelo menos dois deviam ser mulheres. 

A meu ver, os investigadores das ciências sociais e humanas 
de África têm de continuar a reflectir sobre a estruturação do Estado 
pós-colonial, tema que é de importância capital, já que os 40 anos de 
independência da Guiné-Bissau e de alguns países africanos provam, 
pelo menos, que há algo que falhou.

Mas existem outros temas que temos que continuar a discu-
tir a partir da realidade africana para melhor adaptá-los: são estes, 
a meu ver, a nação, a democracia e a identidade. É verdade que a 
questão da democracia e da identidade, hoje, não se coloca apenas 
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em África, já que a Europa atravessa uma grave crise que tem muito 
a ver com esses conceitos: é só pensar nas reacções prós e contras 
havidas com a eleição na Grécia; na exigência, cada vez maior, dos 
povos por uma democracia participativa, e meditar sobre os proble-
mas identitários que a Europa atravessa. 

A importância do conhecimento, do estudo minucioso da rea-
lidade social, econômica e da história na construção de uma África 
independente trespassa toda a obra de Amílcar Cabral. Para ele, o 
facto principal que orienta o sucesso da luta de libertação nacional, 
que dirigia, era ter “os pés fincados no chão, na realidade concreta 
da nossa terra”.

Em 1961, um ano após o nascimento de vários Estados inde-
pendentes, examinando as razões das traições e dos erros cometidos, 
que levaram à crise da revolução africana e a que “muitos povos 
tivessem as suas aspirações ridicularizadas por uma independência 
nominal, e fossem submetidos a uma nova forma de colonialismo”, 
Cabral escreveu: 

Pensamos que, longe de ser uma crise de crescimento, se 
trata de uma crise de conhecimento. Em vários casos […]  
as perspectivas do futuro apresentam-se, não só desprovi das  
de uma base teórica, como também mais ou menos desligadas da 
realidade concreta do meio. As experiências locais, tal como as 
de outros meios, dizendo respeito à conquista da independência 
nacional, à unidade nacional e às bases para a construção do 
progresso, foram ou são esquecidas (CABRAL, 2013, p. 228).

Para Cabral, muitos dos males que caracterizavam e, a meu ver, 
ainda hoje caracterizam certos dirigentes do continente africano, como o 
oportunismo, o militarismo, o autoritarismo, o clientelismo e o racismo – 
que ele considerava como o oportunismo da pior espécie –, advêm da fal-
ta de conhecimentos e ausência de estudos sérios que conduzem a fraque-
zas organizativas, tais como: a tendência à improvisação, a ausência de 
planificação, a falta de consideração do factor tempo, as desavenças entre 
dirigentes, o fomento de divisões rácicas e tribais (CARDOSO, 2005). 
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Mas a falta de conhecimentos tem como consequência aqui-
lo que constituía, para Cabral, a maior debilidade de África: “[…] 
a deficiência ideológica, para não dizer a falta total de ideologia  
[...] devido à ignorância sobre a realidade que se pretende transformar”. 

Essas fragilidades (a falta de conhecimentos da nossa realida-
de e a falta de ideologia) são ainda mais graves neste mundo globali-
zado, onde o pensamento único é avassalador, onde os modelos polí-
ticos, sociais e econômicos são impostos e exportados para a África 
com o beneplácito dos dirigentes e das elites “modernas” africanas. 
Importações, na maioria das vezes, sem nenhuma adaptação à reali-
dade social e histórica dos povos em questão. 

Cabral achava um absurdo pretender aplicar, sem considerar a 
realidade local, esquemas e soluções encontradas por outros povos 
para problemas que tiveram que enfrentar. A acção deve fundar-se 
na análise concreta de cada situação concreta. Ele incentiva os seus 
camaradas a serem: “[…] cada dia mais capazes de pensar muito os 
nossos problemas para podermos agir bem, e agir muito para poder-
mos pensar cada vez melhor […] temos que ser capazes de aliar estes 
dois elementos fundamentais: pensamento e acção, acção e pensa-
mento.” Temos que “pensar para agir, e agir para pensar melhor”. 

Por isso, acredita que a libertação nacional e a revolução so-
cial em África não podem ser mercadorias exportáveis, já que são 
essencialmente condicionadas e determinadas pela realidade históri-
ca, cuja ignorância constitui a maior fraqueza da revolução africana. 
Mas, para transformar essa realidade, é necessário estudá-la, pensá-
-la e depois agir, pois, como nos ensina um provérbio africano, “por 
mais quente que seja a água da fonte, ela não coze o teu arroz”. 

Cabral concebe-se como um intelectual apegado às raízes, que 
faz análises rigorosas da realidade histórica. Para ele, a história não 
pode ser imposta, ela deve, pelo contrário, crescer a partir do povo e 
do interior, donde extrai a sua dinâmica. Por isso, a importância que 
ele dá à história “tradicional” – verdadeira correia de transmissão 
que mantém o vínculo entre as gerações passadas e presentes. 

É na perspectiva do que acima expomos que Cabral elabora 
o que vários estudiosos consideram como o conceito central da sua 
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teoria e prática revolucionária: “pensar pelas nossas próprias cabe-
ças”. É este conceito que eu acredito ser fundamental para as ciên-
cias sociais em África, já que é operatório, coloca em primeiro lugar 
o princípio da liberdade e da independência de pensamento, sem a 
qual não poderia haver objectividade, e, sobretudo, acentua o proble-
ma maior da historiografia: a consideração e a avaliação dos factores 
internos e externos.

A meu ver, o papel do historiador africano – e de todos os 
outros especialistas das ciências sociais – é colocar aos documentos 
existentes, sejam eles escritos, orais ou arqueológicos, as questões 
que ajudem a pensar o presente e preparar o futuro com base na rea-
lidade dos nossos países. Pensar África a partir de África. Temos que 
“descolonizar as ciências sociais e humanas” e, por isso, devemos 
repensar, adaptar ou simplesmente desconstruir e renegar conceitos 
que nos foram ensinados e que nós utilizamos muitas vezes sem pon-
deração, apesar de não se adequarem à realidade dos nossos países. 

Acredito que não existe neutralidade na História, já que eu 
coloco aos documentos as questões que me interessam, que têm a ver 
com a minha visão da vida, com a minha ideologia, com o que quero 
para o meu país, para África e para o mundo. Por isso, penso que nós 
historiadores africanos, tal como os sociólogos, antropólogos, filóso-
fos e pesquisadores de outras áreas das humanidades, temos o dever 
de intervir, de participar na vida pública, utilizando os nossos conhe-
cimentos para a elaboração de instrumentos e políticas que ajudem a 
construir uma vida melhor para os povos africanos. 

Acho que os investigadores de ciências sociais e humanas, 
principalmente em África, devem ser o que hoje se designa por “in-
telectual público”, cujas obras, sem abdicarem do nível científico, 
sejam úteis à sociedade, e cujas opiniões sejam suficientemente au-
díveis pelo poder político, econômico e da mídia. Tal como dizia 
Cabral, temos que “pensar para agir, e agir para pensar melhor”. 

As nossas opiniões e acções devem ajudar os jovens a enten-
derem o que hoje se passa no mundo, saberem filtrar as notícias que 
nos impõem, deixarem de ser politicamente correctos, abrirem novos 
horizontes e esperanças para o futuro. 
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Sejamos, pois, a verdadeira correia de transmissão que man-
tém o vínculo entre as gerações passadas e presentes.
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OS BASOLONGO
Um exemplo de luta pela soberania  
e contra a colonização portuguesa  

(1885-1915)

Arduíno Rinhoso de Mendes Panzo

No presente texto, propomo-nos a abordar as diferentes 
ações movidas pelos Basolongo, um subgrupo do povo Bakongo, 
contra a invasão e contra as práticas coloniais portuguesas, entre 
os anos de 1885-1915, num contexto em que a corrida pela in-
vasão europeia da África encontrava-se no ápice. Terminada que 
estava a Conferência de Berlim (1884-85) – cujas decisões revela-
ram-se determinantes, e até nefastas, para o continente africano –, 
Portugal viu descartadas as possibilidades de ver reconhecidos os 
“direitos históricos” por si reclamados numa vasta zona da África 
central-ocidental. 

Por esta altura, apenas alguns pouquíssimos espaços do territó-
rio que hoje constitui Angola estavam sob ocupação portuguesa. Outro 
elemento de realce, nesse período, é o fato de o Estado do Kongo, do 
qual os Basolongo eram integrantes, estar numa fase bastante acentu-
ada de desintegração, estando o poder do Ntotila (título dos soberanos 
do Kongo) restrito a Mbanza Kongo e pouco mais. Entretanto, os Ba-
solongo já não dependiam de fato do poder de Mbanza Kongo.

Depois de ter chegado a entendimento com as demais potências 
colonizadoras, quanto às possessões e às respectivas demarcações 
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fronteiriças, Portugal resolveu partir para a invasão efetiva. As inten-
ções portuguesas, de invasão e instalação do seu sistema colonial, vão 
revelar-se bastante espinhosas, perante as várias ações de resistência 
dos africanos, em que destacamos, para este caso, os Basolongo.

A Conferência de Berlim e as suas consequências imediatas 
na região dos Basolongo

Antes de entrarmos para aquilo que é o essencial do presente 
texto, achamos ser importante fazer uma pequena apresentação des-
se povo, que constitui o centro da nossa abordagem. Os Basolongo 
são um subgrupo do povo Bakongo. No atual mapa de Angola, ocu-
pam a faixa noroeste, na região situada entre o rio Zaire, a norte, o rio 
Mpozo, a leste, e o oceano Atlântico, a oeste. A sul, o último reduto 
dos Basolongo situa-se em Ambriz, fazendo fronteira com o atual 
município do Dande. 

Considerando as atuais províncias de Angola, os Basolongo 
estão localizados no Zaire, em toda região litoral, e no noroeste do 
Bengo. Falam o kisolongo, uma variante da língua kikongo. Excetu-
ando-se essa “pequena” variação no trato linguístico, os Basolongo 
têm, no geral, a mesma matriz civilizacional dos outros Bakongo.

Durante séculos, o continente africano foi alvo de inúmeras 
investidas, que tiveram como resultado a pilhagem dos seus recursos 
e a destruição do seu tecido demográfico, social, político, econômico 
e cultural. Entretanto, nos finais do século XIX, esse interesse, que 
cada vez mais se tornava crescente, atingiu o seu apogeu, ao ponto 
de ser motivo de rivalidades e disputas entre as potências imperialis-
tas. É nesse contexto que se decidiu realizar uma conferência, de âm-
bito internacional, para dirimir as disputas, a Conferência de Berlim.  

As decisões tomadas na Conferência de Berlim (entre 15 de 
novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885) acentuaram o interes-
se que, desde então, os europeus vinham nutrindo pelo continente 
africano. Um encontro que, a princípio, destinava-se a discutir os 
problemas da bacia do Congo, acabou por reunir as condições para a 
partilha e ocupação desenfreada do continente (M’BOKOLO, 2011, 
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p. 311-312; UZOIGWE, 2010, p. 33). Até então, nunca as relações 
entre Europa e África tinham atingido tamanha intensidade, a ponto 
de suscitarem rivalidades entre os países colonizadores pelos terri-
tórios africanos.

Portugal, que até a altura vinha reclamando privilégios, no que 
à matéria de ocupação diz respeito, pelo seu pioneirismo na região e 
no contato com os autóctones, viu as suas pretensões serem ultrapas-
sadas pelas novas regras estabelecidas, assentes no direito da força. 
Ou seja, o reconhecimento internacional sobre um território que cada 
uma das potências viesse a pretender na África passaria pela sua ocu-
pação efetiva (BRUNSCHWIG, 1972, p. 80-97). 

Em função da nova conjuntura, provocada pela Conferência 
de Berlim, os portugueses, interessados que estavam nos territórios 
da bacia do Congo, e vendo os seus intentos ameaçados, encetaram 
uma série de ações, de âmbito político-diplomático, que resultaram 
na assinatura de tratados de protetorado (com alguns líderes africa-
nos) e de delimitação de fronteiras (com os demais países europeus 
interessados na região). Esses tratados transformaram algumas regi-
ões africanas em protetorados de Estados europeus. É nesse contexto 
que Portugal vai rubricar vários tratados com as autoridades de Ca-
binda (MADUREIRA, 2001, p. 192-195; 201-212). 

Com o objetivo de se fixar a fronteira com a “propriedade” 
do rei da Bélgica, Leopoldo II, situada a norte da colônia portugue-
sa de Angola, Portugal assinou, em Berlim, no dia 14 de fevereiro 
de 1885, um tratado com a Associação Internacional do Congo. 
Pelo referido tratado, Portugal foi obrigado a abdicar de pretensões 
sobre toda a margem direita do rio Zaire, em benefício do rei da 
Bélgica (PÉLISSIER, 1997, p. 255). Com essa convenção, Portu-
gal não conseguiu o domínio de importantes zonas de comércio, 
tais como Boma e Banana. Em contrapartida, com base em dois 
acordos de protetorado, assinados a 1 de fevereiro de 1885, em 
Simulambucu, e a 7 de março do mesmo ano, em Futila, somados 
aos anteriores assinados em Chinfuma (1883) e Chicambo (1884), 
conseguiu manter sob sua posse um enclave a norte do rio, onde se 
situavam Cabinda e Molembo (MADUREIRA, 2001, p. 208-212). 



30 Estudos da Pós-Graduação

Conseguiu ainda o reconhecimento sobre a margem esquerda do 
rio Zaire, tendo Noqui como ponto limítrofe, embora as fronteiras 
para o interior não fossem devidamente definidas. Entretanto, o rio 
Kwango passou a ser o ponto de separação entre os territórios do 
Estado Independente do Congo e as possessões portuguesas a norte 
(MADUREIRA, 2001, p. 208-212).

Outro grande elemento que viria a beneficiar as pretensões 
portuguesas foi o fato de a Inglaterra reduzir os seus interesses nos 
territórios situados entre o rio Zaire e o Ambriz, habitados pelos Ba-
solongo. René Pélissier aponta esse desinteresse por parte dos ingle-
ses como a mais importante vantagem obtida por Portugal, porque 
significava a eliminação das ameaças, no que concerne às pretensões 
das potências rivais em relação a essa zona, obtendo os direitos sobre 
a costa dos Basolongo e para o interior, até o rio Kwango, embora 
visse gorado o plano de anexar a plenitude do território do reino do 
Kongo (PÉLISSIER, 1997, p. 256).

Importa aqui referir que todas essas alterações e concessões 
tinham sido feitas sem ter em conta a vontade dos povos autóctones, 
sem que as populações nativas fossem consultadas. No momento em 
que se aperceberam disso, os Basolongo opuseram-se às intenções 
europeias (PÉLISSIER, 1997, p. 257).

Portanto, o último quartel do século XIX e as duas primei-
ras décadas do XX correspondem a um período bastante rico em 
acontecimentos na África e, no caso particular, em Angola. É um 
período em que se intensificam as relações entre Europa e África, 
entre Portugal e Angola. Para a Europa, que se encontrava no auge 
da Revolução Industrial, é um período de acirrada corrida para a 
África; para a África, é um período em que os seus territórios serão 
partilhados e os seus povos desenraizados, fragmentados e sujeita-
dos ao domínio europeu; para Portugal, é um período de mudanças 
econômicas (transição de uma economia fortemente dependente do 
tráfico de escravos, e da escravatura, para uma economia colonial 
baseada na agricultura e na exploração mineira), e políticas (com 
as fortes convulsões metropolitanas, que envolviam republicanos e 
monárquicos). Para Angola, é o período em que as suas atuais fron-
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teiras foram demarcadas, fruto de vários tratados celebrados entre os 
portugueses e as potências coloniais, demarcações sustentadas pelas 
intensas campanhas militares; é um período em que a maioria dos 
seus povos, depois de uma longa e intensa resistência, foram sendo 
submetidos ao sistema colonial, tornando legítima a afirmação de 
que as fronteiras de Angola não foram definidas pela Conferência 
de Berlim (NETO, 2000, p. 175-195; MADUREIRA, 2001, p. 190).

A demarcação das fronteiras e a consequente invasão militar, 
econômica e administrativa de Angola, que apenas vieram a aconte-
cer entre 1885 e 1920 – depois de quatro séculos de presença portu-
guesa em certas áreas –, deixam bastante claro que, até 1975, ano da 
independência do referido território, grande parte dos seus povos não 
tinham cem anos de colonização, excetuando-se os casos de Luanda, 
que já se encontrava sob domínio português desde 1575, e de zonas 
conquistadas nas terras do antigo reino do Ndongo (durante o sécu-
lo XVII), de Benguela (no mesmo século) e de poucos mais até o 
século XIX. A partir de 1861, constituíam os distritos da colônia de 
Angola: Luanda, Benguela, Moçâmedes (década de 1840), Ambriz 
(1855) e, mais para o interior, Golungo Alto; posteriormente, acres-
centaram-se Mbanza Kongo, Bembe, Malanje, Caconda e Humbe. 
Até finais do século XIX, a ocupação era bastante descontínua, mes-
mo no litoral (NETO, 2000, p. 175-195). 

A demarcação de fronteiras foi sempre acompanhada de for-
tes operações militares, contra os nativos resistentes, e pela conse-
quente ocupação administrativa, consubstanciada pela subjugação 
do africano, por meio do trabalho forçado e dos impostos (NETO, 
2000, p. 175-195).

A imposição internacional de “ocupação efetiva” e a 
criação e instalação do “Distrito do Congo Português”

Enquanto decorria o processo de demarcação de fronteiras de 
Angola, e dos demais territórios do seu interesse na África, a tarefa 
da ocupação efetiva, pela via militar, contava com fortes militantes, 
cuja principal missão era convencer a sociedade metropolitana por-
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tuguesa de que o futuro de Portugal passava pela colonização dos 
africanos e de que a melhor maneira de fazê-la era pela força das 
armas. Entre os que defendiam e persuadiam o Estado português a 
enveredar pela invasão militar destacam-se Eduardo Ferreira da Cos-
ta e Henrique Paiva Couceiro – duas personalidades cuja experiên-
cia, como militares em Angola, servia de argumento principal para 
convencer as elites portuguesas.

Para Costa, na qualidade de militar, a única maneira de apro-
veitar o que as colônias podiam proporcionar – nos domínios da in-
dústria, do comércio e da agricultura – era dominar os territórios, e 
não se devia falar em domínio total e efetivo sem a ocupação militar. 
Não se deveria apenas confiar nos tratados de demarcação dos ter-
ritórios, por dois motivos principais: primeiro, encontrava-se ainda 
latente o interesse das potências europeias pelos territórios; segun-
do, porque o confronto com os povos autóctones não era questão de 
meras ações de reposição da ordem e de vigilância policial, trata-
va-se de sérias campanhas militares, dignas de um cenário de guer-
ra (COSTA, 1903, p. 4): “mais vale – sob o duplo ponto de vista 
humanitário e político – proteger vivos do que vingar mortos e só a 
ocupação militar, só o respeito da força visível, repito, pode ofere-
cer essa protecção” (COSTA, 1903, p. 7). Essas palavras serviram 
para demonstrar que os anteriores modelos de penetração colonial 
– as feitorias, as missões religiosas e os protetorados – revelaram-se 
ineficazes e ineficientes. As feitorias, pela ausência de guarnições 
militares, estavam constantemente sujeitas às ações dos autóctones e 
nunca foram além da costa. As missões religiosas, embora tivessem 
papel fundamental na “missão de civilização”, por causa da ausência 
militar, mostravam-se bastante vulneráveis: os africanos insurgiam-
-se contra elas, por superstição ou por verem que alguns dos seus 
entregavam-se a costumes religiosos estranhos à sua realidade. Os 
protetorados falharam porque era um sistema que se devia aplicar 
apenas aos povos considerados “pacíficos”. Portanto, Costa defendia 
que os três sistemas utilizados não deixavam de ser importantes e 
fundamentais, mas era imperioso que se fizessem acompanhar por 
um outro, deveras capaz, eficiente, eficaz e indispensável – a ocupa-
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ção militar – que pudesse resultar numa clara demonstração perma-
nente de força, permitindo, com isso, a elevação da autoridade e da 
soberania portuguesas (COSTA, 1903, p. 7-10).

Paiva Couceiro, militar e político português, que exerceu a 
função de governador da Colônia de Angola, entre 1907 e 1909, en-
cara a invasão militar como uma necessidade, face a dois fatores, 
que considera determinantes, e que, em seguida, passaremos a apre-
sentar. O primeiro fator prende-se com as considerações finais da 
Conferência de Berlim, que tornaram obrigatória a ocupação efetiva 
dos territórios reclamados: “Em resumo, na conformidade do direito 
internacional vigente, não há alegações de propriedade que valham, 
quando se não apoiem factos positivos de administração de polícia. 
Assim, a necessidade de ocupar não admite discussão” (COUCEI-
RO, 1948, p. 10).

No segundo fator, Couceiro argumenta que o fato de que se 
estivesse a efetivar a invasão colonial nas possessões vizinhas à 
Colônia de Angola, nomeadamente, o Congo Belga, a Rodésia do 
Norte e o Sudoeste Africano Alemão, consolidando-se a instalação 
administrativa e militar, faria com que Angola servisse de refúgio, de 
lugar privilegiado para traficantes, feiticeiros, traficantes de álcool, 
pólvora e armas, de acusados de banditismo, vadiagem e de outros 
crimes de vária índole. Essa situação serviria de prenúncio de uma 
onda de conflitos fronteiriços (COUCEIRO, 1948, p. 11). 

Os diferentes discursos dos intelectuais e militares, quanto à 
necessidade da ocupação urgente e efetiva, são descritos como evi-
dente manifestação do complexo de inferioridade e do medo que, 
desde tempos atrás, assolavam a elite portuguesa, o que resultou 
numa intensa manifestação de nacionalismo e patriotismo. Estava 
em questão a recuperação da autoestima (WHEELER; PÉLISSIER, 
2009, p. 42). Com esses argumentos, estavam reunidas, no plano ide-
ológico, as condições para uma ofensiva militar contra os africanos 
considerados não pacíficos, ou seja, contra os africanos que resistis-
sem à invasão colonial.

Estando resolvidas as divergências com as demais potências 
colonizadoras, no que ao território do Kongo diz respeito, e encon-
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trando-se em marcha a demarcação de fronteiras, conforme as regras 
saídas da Conferência de Berlim, os portugueses decidiram trans-
formar em distrito todos os territórios que se situavam a norte de 
Luanda, estendendo-se até às margens do rio Zaire, incluindo tam-
bém Cabinda, de modo a facilitar a sua efetiva invasão. O plano de 
criação do que viria a ser chamado de “Distrito do Congo Português” 
começou a ser efetivado no aspecto legislativo, pelo decreto real  
de 18 de julho de 1885, publicado no Boletim Official de Angola, a 
5 de outubro de 1885 (PÉLISSIER, 1997, p. 257). 

Baseando-se em documentos de arquivo, publicados em co-
letâneas portuguesas, Pélissier (1997, p. 259) fala de uma possível 
criação de um batalhão de caçadores que pudesse garantir a seguran-
ça no distrito ora criado. Felgas (1958, p. 139) diz que, passados dois 
anos, o distrito apenas viria a ser organizado em 1887, pelo decreto 
de 31 de maio, e instalado em julho do mesmo ano, com a chegada a 
Cabinda, escolhida como capital do distrito, do primeiro governador, 
João António de Brissac das Neves Ferreira, capitão-de-fragata, in-
formação confirmada por Pélissier (1997, p. 259). A seguir à chegada 
do governador, começaram a ser construídas as infraestruturas para a 
instalação do aparelho administrativo e militar.

O distrito englobava os territórios que se estendiam de Cabin-
da, passando para a margem esquerda do rio Zaire, até as margens 
dos rios Loge, a sul, e Kwango, a leste (FELGAS, 1958, p. 139).

O distrito ficou dividido em cinco residências, (circunscri-
ções administrativas imediatamente inferiores ao distrito): Cabinda, 
Cacongo, Santo António do Zaire, Ambrizete e S. Salvador. De sa-
lientar que duas das residências criadas ficavam situadas na região 
pertencente aos Basolongo, nomeadamente, Santo António do Zaire 
e Ambrizete. À frente de cada residência, estava um administrador, 
designado como “residente”, ao qual competia deliberar sobre ques-
tões administrativas, aduaneiras e militares, respondendo ao coman-
do direto do governador do distrito (FELGAS, 1958, p. 139-140). 
Até aqui, os portugueses tinham bem encaminhado, do ponto de vista 
diplomático, ideológico, administrativo e legislativo, os preparativos 
para a ocupação efetiva. Entretanto, faltava apenas a transformação 
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da teoria na prática, faltava a tão ansiada efetivação, tarefa que, num 
futuro não muito distante, veio revelar-se bastante espinhosa para os 
portugueses, face aos atos de resistência dos Basolongo.

A resistência à invasão e ocupação (1885-1910)

Passado algum tempo, desde a criação do distrito, os portu-
gueses não tinham ainda concretizado as intenções de controlar o 
território dos Basolongo. Depois de 1888, possuíam apenas algu-
mas feitorias (um total de oito) no litoral musolongo, concretamen-
te: Cabeça da Cobra, Manga Grande, Kinzau, Mucula, Ambrizete, 
Mussera, Kisembo e Ambriz. Existiam também algumas na margem 
esquerda do rio Zaire. A existência dessas feitorias fazia parecer uma 
ocupação efetiva e contínua, o que não correspondia com a realida-
de, pois os referidos postos comerciais foram fruto de ações indivi-
duais e isoladas dos comerciantes que procuravam se desfazer do 
rigoroso imposto cobrado em Ambriz (FELGAS, 1958, p. 140-144).

Aproveitando-se do fato de, na altura, as outras potências eu-
ropeias já não mostrarem fortes interesses pelo interior do Kongo, os 
portugueses pretendiam, por um lado, controlar as fontes das rique-
zas, eliminando a intermediação dos Basolongo e procedendo à ocu-
pação militar. A invasão seria feita usando todas as táticas e meios 
necessários. Por outro lado, pretendiam instaurar a autoridade ad-
ministrativa, tendo como principais ferramentas de subjugação dos 
nativos o imposto de cubata e o trabalho forçado. O imposto servia 
de uma espécie de barômetro para medir o grau de implementação da 
autoridade portuguesa no seio dos africanos, por isso, considerava-se 
prioritária a sua efetivação (COUCEIRO, 1948, p. 194-231; DINIZ, 
1929, p. 136-145).

O grande ponto de partida, para as incursões portuguesas no 
território musolongo, com mais incidência para o chamado “triân-
gulo crítico”, região situada entre Ambrizete-Soyo-Noqui, é o fato 
de serem obrigados, pelos Basolongo, a pagar imposto de passa-
gem, no trânsito de mercadorias do interior para a costa. A situação 
era tão insuportável que soava à humilhação para os portugueses 
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(FELGAS, 1958, p. 145). Os Basolongo eram donos e senhores nos 
negócios e chegavam ao ponto de punir, até mesmo com a morte, 
quem ousasse prestar algum servilismo aos portugueses (PÉLIS-
SIER, 1997, p. 268).

Para essa fase, a da resistência à invasão, a ação dos Baso-
longo tinha como principal finalidade a manutenção do controle da 
cobrança do imposto de passagem. Jogava a seu favor o fato de os 
portugueses nunca terem tido, a exemplo das demais potências co-
lonizadoras, um plano estratégico, de invasão e ocupação, melhor 
elaborado.

Na invasão de Soyo (Santo António do Zaire), os portugueses 
não tiveram grandes dificuldades pelo fato de ser uma zona costeira, 
de fácil acesso ao mar, e em virtude de a presença de comerciantes e de 
missionários na região ser de longa data (PÉLISSIER, 1997, p. 259). 
No entanto, só depois de dois anos (em 1887), viriam a instalar postos 
em Noqui e em Kisanga. Em 1889, os portugueses montaram um pos-
to na Pedra do Feitiço, na região de Kongo Yala, que, tal como os ou-
tros, apresentava debilidades de guarnição (FELGAS, 1958, p. 142).

Quanto ao Ambrizete, foram necessárias três investidas para que 
fosse ocupado. A primeira em 1885, a segunda em 1886 e a terceira em 
22 de fevereiro de 1888, com a intervenção do governador do distrito, 
Neves Ferreira (PÉLISSIER, 1997, p. 259-260). Ainda em 1888, em 
Kisembo, as forças portuguesas precisaram de reforços para consegui-
rem vergar a resistência daqueles Basolongo. De seguida, avançaram 
para Tomboco, onde foi montado um posto, com a finalidade de ga-
rantir um melhor controle da borracha vinda do Kwango. Tomboco 
era uma zona estratégica, bastante importante no trânsito de pessoas e 
bens do interior para a costa (PÉLISSIER, 1997, p. 260). 

A invasão e a instalação de postos administrativos acima refe-
ridos não impediram as respostas reiteradas dos Basolongo. Duran-
te os anos que se seguiram, até 1910, vão se registrar várias ações 
armadas dos Basolongo – em defesa dos seus territórios – contra os 
portugueses, que se baseavam no ataque armado às circunscrições 
administrativas ora criadas e no corte das vias e dos meios de co-
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municação. Aos referidos ataques, os portugueses respondiam com 
expedições às povoações dos autóctones. 

No confronto contra os portugueses, os Basolongo contaram 
com líderes importantes, como são os casos de Mpodyongo, Mpungi 
a Nganga e Lengo, dos quais destacaremos alguns feitos a seguir. Es-
sas são pistas reveladoras do que poderá ser encontrado, em futuras 
e mais extensas investigações, em arquivos em Angola e Portugal.

A bravura de Mpodyongo (1901)

Analisando informações, recolhidas por fontes da tradição 
oral, Abranches (1991) apresenta-nos Mpodyongo, elemento bastan-
te importante, tido como a principal figura da resistência dos Baso-
longo contra a ocupação colonial. 

Ilustre personalidade da povoação de Kinganga Mavakala 
(pertencente à circunscrição de Santo António do Zaire), embora não 
fosse um chefe de aldeia (Mfumu a Vata), Mpodyongo é considerado 
o maior comandante militar musolongo, durante o período da ocu-
pação colonial portuguesa. Estima-se que tenha estado em atividade 
por um período de 34 anos (1880-1914). Esse tempo levanta algum 
debate pelo fato de, considerando a situação em que no momento 
se vivia, ser quase impossível um líder “indígena” sobreviver a tan-
tos anos de confrontos constantes com os portugueses. Abranches 
explicita que as dúvidas levantadas, em relação ao referido espaço 
cronológico, são suplantadas pelo simples fato de todas as fontes que 
a esta figura se referem (tanto as endógenas, como as exógenas) en-
contrarem um ponto de convergência (ABRANCHES, 1991, p. 56). 

Mpodyongo apresenta-se como uma figura bastante controver-
sa. Por um lado, colecionou adeptos e, por outro, opositores bastante 
críticos em relação aos seus métodos de atuação. Os seus críticos, 
maioritariamente pessoas ligadas ao cristianismo, consideravam-no 
como alguém que não tinha direção certa, atacava a tudo e a todos, 
insurgindo-se tanto contra os portugueses, como contra os seus pró-
prios conterrâneos (ABRANCHES, 1991, p. 56).
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Para contrapor as críticas, Abranches traz-nos o testemunho 
de Mpaka Mbele, ancião da comunidade musolongo, voz autorizada 
e de bastante credibilidade pela forma como aborda o assunto. Para 
Mpaka Mbele, as críticas dirigidas a Mpodyongo deveram-se às suas 
origens e ao fato de não ter sido um Mfumu a Vata (chefe de aldeia), 
pois a política desse comandante militar consistia na retaliação a to-
dos os que se mostravam contrários aos seus objetivos (ABRAN-
CHES, 1991, p. 57).

Os triunfos de Mpodyongo deviam-se à sua enorme capaci-
dade de mobilizar homens, não só em Kinganga Mavakala, mas, 
também, nas povoações vizinhas, o que seria impossível se o recru-
tamento ocorresse de forma forçada. Quanto à sua estratégia de com-
bate, Mpaka Mbele diz que o seu ponto fulcral era a lealdade que 
exigia da sua tropa. O seu exército repartia-se por vários grupos que 
dependiam dele, na qualidade de Chefe do Estado-maior, Makesa na 
Vita: o primeiro grupo era formado pela sua tropa de elite, indivíduos 
devidamente selecionados, armados apenas com espada (nyanga) e 
escudo (ngubo), que se vestiam de roupas mínimas, mantendo a ca-
beça coberta e os pés nus; a seguir, estavam os fuzileiros armados de 
canhangulos (armas de fogo anteriores às atuais espingardas), estes 
concentravam-se nos bosques; por último, mas não menos importan-
tes, estavam as tropas aliadas das diferentes sanzalas, dirigidas pelos 
chefes locais, sob comando geral de Mpodyongo (ABRANCHES, 
1991, p. 57).

Nos ataques, depois dos disparos, e consequente retirada dos 
homens de canhangulo, as tropas aliadas juntavam-se, a partir das 
laterais, à tropa de elite. As hostilidades começavam ao grito Vida e 
morte! de Mpodyongo, audível a uma distância de dez quilômetros, 
segundo o testemunho recolhido. Diz ainda a tradição que Mpodyon-
go servia-se de um colar contendo feitiço, que o protegia das balas 
inimigas (MPAKA MBELE, apud ABRANCHES, 1991, p. 58). 

Preocupados com a repercussão que a insurreição de Mpo-
dyongo vinha tendo, os portugueses engendraram uma conspiração 
para o neutralizar. Convidaram-no a comparecer ao Pângala para 
uma suposta negociação de trégua, que os conduziria para a paz  
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(luvuvamu). Num gesto de extrema ingenuidade, Mpodyongo aceitou 
o convite e, de seguida, deslocou-se ao local combinado (ABRAN-
CHES, 1991, p. 58).

Estando no Pângala, os portugueses, que já lá se encontravam 
escondidos na igreja, usando o fator surpresa, lançaram-se contra 
Mpodyongo e seus homens, iniciando-se a chacina. Na tentativa de 
se livrar da emboscada, Mpodyongo reagrupou a sua tropa e come-
çou a retirada. Depois de dois meses de recuos e combates seguidos, 
Mpodyongo foi capturado em Kifuma, localidade situada a 40 quilô-
metros, de onde foi transferido para S. Tomé. Fontes indicam que, em 
1914, Mpodyongo teria regressado para Soyo, tendo sido rejeitado 
por um conselho dos líderes daquela circunscrição, por temerem os 
resultados que isso traria à comunidade (ABRANCHES, 1991, p. 58).

Mpungi a Nganga e a monetarização do imposto (1908)

No entanto, depois de terem vencido Mpodyongo, em 1901, 
e, de seguida, terem montado um posto administrativo em Kifuma, 
restava para os portugueses a implementação do imposto na referida 
circunscrição. Prática extorsiva cada vez mais recorrente dos portu-
gueses, o imposto sobre as populações das aldeias já se encontrava 
implementado em todas as áreas de Angola sob o domínio colonial 
(FELGAS, 1958, p. 147). 

Segundo Abranches, na região de Soyo, o imposto (que viria 
a ser conhecido como imposto de cubata) começou a ser cobrado 
pouco tempo depois da captura de Mpodyongo, em 1901, duran-
te o reinado de Nsambi a Nkumbu, último rei legítimo do Soyo. A 
cobrança desse imposto, numa primeira fase, era feita em produtos 
agrícolas e em recursos pecuários. Entretanto, mesmo sabendo que 
as populações locais não usavam dinheiro na comercialização dos 
seus produtos, os portugueses, como forma de mantê-los em dívida 
permanente, decidiram, a partir de 1908, implementar o imposto em 
dinheiro (ABRANCHES, 1991, p. 58).

Informados de que teriam de pagar os impostos em moeda, os 
líderes das aldeias recusaram-se a fazê-lo. A notícia espalhou-se por 
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toda a região e iniciou-se uma onda de ações hostis generalizadas 
contra os portugueses (ABRANCHES, 1991, p. 58).

Segundo Pélissier, Mpungi a Nganga, Mfumu a Vata da lo-
calidade de Tombe, situada a sul da região de Kifuma, terá sido o 
precursor e motor das referidas ações bélicas contra estruturas portu-
guesas. O posto da administração portuguesa de Kifuma foi atacado, 
as caravanas de comércio também se tornaram alvo dos Basolongo 
(PÉLISSIER, 1997, p. 282). 

Tomando conhecimento da renitência musolongo em se sub-
meter ao sistema colonial, em julho de 1908, as autoridades portu-
guesas intervieram no local, por intermédio de Victor Hugo de La-
cerda Castel Branco, na altura, governador interino do distrito do 
Congo, que desembarcou de Cabinda, reforçado com efetivos prove-
nientes de Luanda. Depois de pôr termo aos ataques musolongo, em 
Kifuma, e de ter reforçado o respectivo posto, Castel Branco regres-
sou para Cabinda, convicto de ter apaziguado de uma vez por todas 
a fúria desses Bakongo. As fontes consultadas não revelam qual terá 
sido a sorte de Mpungi a Nganga (PÉLISSIER, 1997, p. 282).

A persistência de Lengo (1910)

Dois anos depois de os povos do triângulo crítico terem sido 
submetidos ao pagamento do imposto, dessa vez, foram os Baso-
longo do interior da residência do Ambrizete, na região situada en-
tre os rios M’bridge e o Loge, que se rebelaram contra essa prática 
portuguesa. Lengo, um Mfumu a Vata da região, foi o mentor dessa 
sublevação que movimentou boa parte dos africanos da região. A 
28 de abril de 1910, apoiado por um bom número de descontentes, 
atacou as aldeias que tinham aberto as suas portas aos portugueses 
(PÉLISSIER, 1997, p. 284). 

No momento do ataque de Lengo, os portugueses contavam 
com 64 efetivos, distribuídos por dois postos, o de Musera (43) e o 
de Ambrizete, capital da residência (21). Perante os ataques generali-
zados dos seguidores de Lengo, os portugueses reforçaram a região, 
a 27 de maio, com um pequeno contingente comandado por um te-
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nente chamado Manuel Coelho. Depois de ter chegado a Musera, 
Manuel Coelho, com uma coluna de 84 elementos, rumou, a 23 de 
maio, para Comba, regressando a 31 por motivos de doença. Numa 
outra investida, as forças comandadas por esse tenente varreram a 
região sul, passando por Kisembo, seguindo depois para o nordeste. 
Aproveitando-se da distância em que se encontravam as forças de 
Manuel Coelho, no dia 27 de junho, os Basolongo voltaram a fusti-
gar Musera (PÉLISSIER, 1997, p. 285). 

Passados mais de três meses, os ataques continuavam e, de 
Luanda, os portugueses nada poderiam esperar, enfrentavam escas-
sez de homens e de meios. A partir de 24 de julho, Lengo cortou to-
dos os caminhos que ligavam a Kisembu, Musera e Ambrizete, reve-
lando-se dono e senhor de todo o interior. Perante a crise de efetivos 
e de logística, Padrel, até então residente de Ambrizete, foi incapaz 
de reagir aos assédios dos Basolongo (PÉLISSIER, 1997, p. 285). 

Não existem datas precisas em relação aos acontecimentos 
posteriores, as fontes também não revelam qual terá sido o desfecho 
das referidas hostilidades. No entanto, sabe-se que, a dada altura, 
Lengo aceitou negociar (PÉLISSIER, 1997, p. 184). 

A revolta de 1913-1915

Tendo conseguido avanços significativos, no que concerne à 
invasão e consequente criação de postos administrativos, o passo 
seguinte consistia no estabelecimento de uma população branca. O 
principal objetivo era fazer sentir aos Basolongo o peso da autorida-
de portuguesa, por meio da cobrança do imposto (FELGAS, 1958, 
p. 165). Não obstante o seu contingente militar ser residual e mal 
equipado, bem como a população branca ser ínfima, os portugueses 
usavam o abuso da autoridade como sua bandeira no trato com os 
nativos (PÉLISSIER, 1997, p. 296). 

Perante os abusos, os Basolongo sublevaram-se, numa revolta 
que se alastrou para além das suas fronteiras, envolvendo posterior-
mente todos os Bakongo. Os primeiros incidentes foram registados 
em Kinzau, Ambrizete, em fevereiro de 1913, com os Basolongo 
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a insubordinarem-se às autoridades portuguesas (FELGAS, 1958,  
p. 166). Outro elemento que viria a acentuar a revolta foi a notícia 
de ter chegado um recrutador a Mbaza Kongo, com o intuito de an-
gariar mão de obra para as plantações em Cabinda e em S. Tomé 
(GRENFELL, 2012, p. 50; PÉLISSIER, 1997, p. 300-301). Passado 
pouco tempo, a revolta – liderada, em Mbanza Kongo, por Álvaro 
Mbuta – generalizou-se por toda a região, e o terror estava instalado 
no seio dos portugueses (FELGAS, 1958, p. 167-168). A revolta, a 
mais bem conhecida na história da região, no período em análise, foi 
vencida pela captura e deportação de Álvaro Mbuta e vários dos seus 
seguidores, em 1913. No entanto, a ação persistente dos Basolongo 
só veio a ser travada passados dois longos e combativos anos, em 
agosto de 1915. A guerra envolveu cerca de 1200 efetivos milita-
res, entre europeus (46 oficiais e 40 sargentos) e tropas africanas 
auxiliares (em torno de 1100), ao serviço da República Portuguesa  
(PÉLISSIER, 1997, p. 316).

Em jeito de conclusão

Com o presente texto, procuramos, num primeiro olhar, esta-
belecer uma relação entre a Conferência de Berlim e as campanhas 
de ocupação que os portugueses empreenderam nos anos que se se-
guiram. Num outro olhar, procuramos buscar as diferentes ações que 
os Basolongo moveram contra as referidas campanhas e contra as 
pretensões colonialistas. 

No plano geral, há uma íntima relação entre Conferência de 
Berlim, a nova fase de expansão imperialista europeia na África e as 
hostilidades que se registaram entre os portugueses e os Basolongo, 
num quadro em que estes estavam a defender a sua soberania, a qual 
tinham conseguido manter, apesar de séculos de tráfico de escravos 
na região. Num horizonte muito mais restrito, pudemos aferir que a 
manutenção da cobrança do imposto de passagem, do interior para 
a costa, por parte dos Basolongo, bem como a implementação do 
“imposto de cubata”, o recrutamento forçado de mão de obra para as 
plantações em Cabinda e em São Tome, por parte dos portugueses, e 
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as más práticas dos funcionários da administração colonial portugue-
sa estiveram entre as causas mais próximas dos frequentes conflitos 
entre os Basolongo e as forças coloniais. Entretanto, as investidas 
portuguesas tiveram sempre como consequência as resistências e as 
posteriores revoltas dos africanos.

Quanto à revolta de 1913-1915, já em pleno período do domí-
nio colonial português, os Basolongo foram os precursores da con-
testação, servindo depois de exemplo para outros atos semelhantes 
que se vão registar em outras localidades do dito Congo Português, 
com destaque para as ações lideradas por Álvaro Mbuta, em Mbanza 
Kongo, que vieram dar à revolta uma maior dimensão.

Ao fim de 30 anos de resistências e revoltas, os Basolongo fo-
ram vencidos. Foram vencidos pela falta de uma verdadeira coligação 
de forças, face ao mesmo invasor; foram vencidos pela desproporcio-
nalidade de meios e de técnicas empregues nos combates. Mas esta-
mos muito longe das visões historiográficas que imaginam uma ocu-
pação de Angola quase sem resistência ao avanço dos portugueses. 

O que consideramos importante reter – como forma do nosso 
modesto contributo para o debate que se impõe sobre esse assun-
to – é a capacidade, não só desse povo, mas dos povos africanos 
no geral, de saber renascer das cinzas, de resistir e de persistir na 
luta pela sua soberania, pela sua identidade, contra o colonialismo, 
contra o racismo e contra todas as práticas hegemônicas europeias, 
nas mais variadas formas. Menos de 50 anos depois do fim da resis-
tência armada à conquista colonial, as lutas de libertação que ocor-
reriam após a Segunda Guerra Mundial revelariam outros líderes, 
outras estratégias e outra abrangência. Mas é importante sublinhar 
que essas lutas têm atrás de si uma longa história de resistência 
(cultural, econômica e militar) contra o avanço do colonialismo 
europeu na África, como pudemos ilustrar com o caso dos Baso-
longo de Angola.



44 Estudos da Pós-Graduação

Bibliografia

ABRANCHES, H. Sobre os Basolongo: arqueologia da tradição 
oral. Luanda: Fina Petróleos de Angola, 1991.

BRUNSCHWIG, H. A partilha da África Lisboa: Publicações Dom 
Quixote, 1972.

COSTA, E. F. da. Ocupação militar e domínio efetivo nas nossas 
colonias. Lisboa: Typographia Universal (Imprensa da Casa Real), 
1903.

COUCEIRO, H. M. de P. Angola: dois anos de governo, junho 
1907-junho 1909. Lisboa: Edições Gama, 1948.

DINIZ, J. O. F. Da política indígena em Angola: os impostos indí-
genas. Boletim da Agência Geral das Colonias, ano 5, n. 47, p. 136-
145, 1929.

FELGAS, H. A. E. História do Congo Português. Carmona: Edição 
do autor, 1958.

GRENFELL, F. J. História da Igreja Baptista em Angola. Luanda: 
I. E. B. A, 2012. 

MADUREIRA, A. D. Cabinda: de Chinfuma a Simulambuco. Lis-
boa: Editorial Estampa, 2001.

M´BOKOLO, E. África negra: história e civilizações. 2. ed. Lisboa: 
Edições Colibri, 2011. tomo II (Do século XIX aos nossos dias).

NETO, M. da C. Angola no século XX (até 1974). In: ALEXAN-
DRE, Valentim (coord.). O império africano: séculos XIX e XX. 
Lisboa: Colibri, 2000. p. 175-195.

PÉLISSIER, R. História das campanhas de Angola: resistência e 
revoltas 1845-1941. 2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1997. v. 1.

UZOIGWE, G. N. História geral da África, VII: África sob domina-
ção colonial, 1880-1935) 2. ed. rev. Brasília: Unesco, 2010.

WHEELER, D.; PÉLISSIER, R. História de Angola. Lisboa: Tinta 
da China, 2009.



GEOESTRATÉGIA COMO  
NEOCOLONIALISMO NA ÁFRICA

Açambarcamento de terras, racismo ambiental e 
soberania em torno dos saberes populares

Miguel de Barros 
 Rui Jorge Semedo

Sofisticação discursiva como forma de encobrimento  
da exploração

A retórica em torno da produção e disseminação de um mo-
delo de racionalidade nos moldes da cultura ocidental, considerado 
primeiramente como algo “civilizatório” e depois como um padrão de 
progresso, levou à categorização de espaços e territórios no Sul e, em 
particular, na África como campos de exploração de pessoas e de ex-
trativismo de recursos naturais para alimentar um modelo econômico 
segregacionista fora desses contextos de onde provêm esses recursos.

Esse processo, se, por um lado, conheceu uma violência forte 
que desembocou em escravatura e colonização acompanhadas de pi-
lhagem de recursos e saberes, permitiu a concentração da riqueza e 
de capitais num “centro” e da pobreza numa “periferia”. Construiu, 
assim, instrumentos e instituições de especulação e controle das ca-
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deias de mercado e distribuição de bens ao ponto de se sobreporem 
aos Estados, constituindo-se como grupos de interesse localizados 
de forma geoestratégica, capturando as instituições e serviços por 
meio de um poderio que combina discursos ancorados sobre a reso-
lução das necessidades: criação do emprego, aumento da produção e 
da renda, melhoria dos serviços e combate à pobreza.

Esses megaprojetos aparecem, sobretudo, no campo ambiental 
por privatizações de territórios, aquisição massiva de terras produ-
tivas, extrativismo mineiro, turismo e pesca predatória, contamina-
ções de resíduos, construção de barragens e mudanças do curso da 
água. Transformam os proprietários tradicionais, povos indígenas, 
em trabalhadores precários e assalariados sazonais nas suas próprias 
terras, além de privados de conexões com todas as formas de racio-
nalidade e afetividade com os seus ancestrais e modos de vida pro-
dutores da sua identidade e cidadania (CETRI, 2010). Noutros casos, 
forçam o exílio aos representantes de populações tradicionais que, na 
maioria das vezes, ficam confinados às zonas de risco dos subúrbios 
(PACHECO, 2006).

Neste artigo, pretende-se demonstrar, a partir da experiência 
da Guiné-Bissau, um país de pequena dimensão territorial no conti-
nente africano, como essa abordagem neoliberal e extrativista des-
perta dos países do norte ocidental e proporciona uma captura dos 
seus recursos. Destacam-se um solo propício para a prática agrícola 
(chove durante seis meses por ano), uma rica e abundante biodiver-
sidade proveniente do mar e da terra, a par dos recursos oriundos dos 
produtos agrícolas que servem como principal fonte de alimentação 
das populações locais, a existência de riqueza florestal e mineira, 
sem nenhuma indústria nacional de transformação, mas com polí-
ticas de emissão de licenças para exploração de recursos em estado 
bruto, sem reciprocidade nas trocas e nem com impacto social nas 
comunidades. 

Em contraponto, encontramos na Guiné-Bissau comunidades 
rurais organizadas em sociedades étnicas que, para além do cultivo 
de cereais, com destaque para o arroz – a principal base de alimenta-
ção do país –, produzem igualmente produtos hortícolas, frutícolas, 
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raízes e tubérculos, dedicam-se à criação do gado e à silvicultura, da 
qual se originam produtos da farmacopeia. Em algumas sociedades, 
como o caso dos Bijagós, conseguem reservar espaços sagrados des-
tinados à realização de cerimônias ancestro-tradicionais. Essas ativi-
dades são essenciais e estratégicas para as comunidades e, a partir de 
sua gestão, é garantida a coesão e o equilíbrio sociocomunitário. Sua 
ação é importante tanto no que concerne ao uso dos recursos, como 
no que diz respeito à resolução dos tradicionais conflitos que surgem 
no uso da terra entre agricultores e criadores de gado. 

O funcionamento dessa estrutura, que leva muito em consi-
deração o fator idade, a responsabilidade sociorreligiosa e o direito 
de pertença, é elemento que assegura o cumprimento de valores as-
sentes no conhecimento do saber fazer local, que, muitas das vezes, 
a justiça moderna, sob a capa do desenvolvimento, ignora, provo-
cando contradição no seu funcionamento.

Quando encontramos uma lógica de intervenção que desapro-
pria as pessoas e as comunidades dos seus espaços e dos recursos na-
turais e culturais vitais para a sua sobrevivência, dignidade e manu-
tenção das suas identidades, procurando impor um modelo produtor 
de injustiças ao ponto de atingirem uma situação de vulnerabilidade, 
estamos perante o que se designa de “racismo ambiental”. 

Para Pacheco (2006), esse conceito não se configura apenas por 
meio de ações que tenham uma intenção racista, mas, igualmente, por 
ações que tenham impacto “racial”, não obstante a intenção que lhes 
tenha dado origem. Desafia as sociedades tradicionais a ampliar suas 
visões de mundo e a lutar por um novo paradigma civilizatório, por 
uma sociedade igualitária e justa, na qual democracia plena e cidada-
nia ativa não sejam direitos de poucos privilegiados, independente-
mente de cor, origem e etnia (PACHECO, 2006).

Neste artigo, procuramos analisar a situação de aquisição mas-
siva de terras na África ocidental e o seu impacto sobre agricultura 
familiar e soberania alimentar, cultural e econômica das populações 
locais a partir dos efeitos e impactos econômicos, sociais e ambien-
tais de investimentos realizados, cruzando o olhar sobre o quadro 
jurídico e regulamentar existente (moderno e tradicional), regras e 
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procedimentos de aquisição de terras e realização de investimentos 
associados, reconhecimento de direitos existentes sobre a terra e re-
cursos naturais. 

Baseamos a análise nas consultas públicas junto aos campo-
neses por meio da recolha de informação, priorizando os discursos 
sobre as vertentes do impacto dos projetos relativamente às questões 
econômicas, sociais e ambientais. Em termos operacionais, procu-
rou-se analisar dois casos de aquisição massiva de terras resultantes 
de um inventário. Os dois casos fazem parte de duas províncias ad-
ministrativas da Guiné-Bissau (leste e sul), respectivamente, regiões 
de Bafatá e Bolama-Bijagós. 

Geoestratégias, liberalismos e neocolonialismos

O mundo e, particularmente, a África, nas últimas décadas do 
século passado e ainda com ações manifestas na atualidade, estão a 
enfrentar em larga escala o fenômeno de aquisição massiva de terras 
agrícolas, que, não obstante, ameaça a sustentabilidade produtiva e 
o modo de sobrevivência das populações locais. Investidores agrí-
colas e/ou no domínio da indústria extrativa de origem nacional ou 
estrangeira, influenciados pelo atual contexto de globalização dos 
mercados, procuram maximizar seus negócios com a estratégia de 
ocupação de novas fronteiras agrícolas e/ou minerais, sobretudo, em 
regiões consideradas vulneráveis política e economicamente. Grosso 
modo, a ação é, na maioria das vezes, influenciada pela realidade 
assimétrica de política de cooperação entre Estados (norte/sul), por 
um lado e, por outro lado, pelas iniciativas privadas. 

Estas últimas, geralmente, aparecem nas comunidades com 
algumas promessas sociais, tais como, criação de emprego, cons-
truções de escola, posto médico e estrada. Esses bens sociais são 
apresentados como uma proposta de contrapartida por parte das em-
presas. A ausência e fragilidade do Estado, principalmente nas zonas 
rurais, obrigam os ocupantes tradicionais a ceder suas propriedades 
à espera de ver solucionada parte de suas carências. Contudo, como 
o investidor sabe da fragilidade das instituições e, obviamente, está 
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consciente dos favores que presta aos funcionários públicos, muitas 
das vezes, não cumpre os acordos verbalmente firmados com campo-
neses porque conta com a proteção do próprio Estado.  

A Guiné-Bissau é um país essencialmente agrícola, com uma 
população rural estimada em cerca de mais de 50%, de acordo com os 
dados de último censo (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTI-
CA, 2009). O país e, principalmente, os camponeses têm conhecido 
nas últimas décadas várias situações de aquisição ou de pressão sobre 
as terras rurais por parte de investidores nacionais e estrangeiros. 

Durante a nossa presença no campo, constatamos que, no iní-
cio, costuma haver entendimento entre as partes (população e inves-
tidor), tendo em conta as promessas sociais que são apresentadas 
pelo investidor, que se compromete em apoiar um conjunto de ações 
na comunidade, mas que, depois, não cumpre parcial ou totalmente. 
Além do não cumprimento das promessas, a questão de uso e gestão 
do espaço é também outro fator que gera situação de conflito. O foco 
de contradição está no valor simbólico concedido à terra. Para os 
camponeses, a terra é um espaço livre que deve ser partilhado pela 
comunidade de forma solidária, quer no aspecto agrícola, quer na 
exploração de recursos da biodiversidade que lhes são comuns, en-
quanto que, para os investidores, a terra é uma propriedade privada, 
um território comercial restrito a fins monetários de acumulação.

Insatisfação e sentimento de arrependimento são manifesta-
ções de camponeses face a uma nova forma de relação social que 
limita-lhes o acesso à livre circulação no seu território, a explora-
ção dos recursos, e cujos efeitos consideram que contribuíram para 
a redução de suas capacidades produtivas, sendo que quase todas 
as propriedade adquiridas têm mantido uma relação tensa com as 
comunidades. 

Os camponeses consideram que é o Estado que sempre acorda 
os detalhes de aquisição com o investidor, e eles simplesmente são 
colocados numa forçosa situação de aceitar a presença da empresa e 
aproveitar para apresentar à empresa as suas carências a fim de con-
seguir uma contrapartida, ou de rejeitar, mas sem conseguir impedir 
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a apropriação e ainda “perder a possibilidade” de sonhar com alguma 
contrapartida.

No entanto, percebe-se que a grande maioria de investidores, 
estrangeiros (com aliados nacionais), não tem tido uma postura cor-
porativa responsável, tendo sido verificados e denunciados indícios 
de trabalho escravo, quer pela ausência de assinatura de contrato de 
trabalho, quer pelas condições de trabalho precárias e degradantes, 
além de algumas manifestações que supostamente podem incentivar 
a prostituição. 

A falta de transparência nos negócios públicos, aliada à ausên-
cia de organização do Estado, dificulta o acesso à documentação. Os 
contratos assinados não são disponíveis ao público nas administra-
ções. Portanto, nem sempre a população é consultada pelos respon-
sáveis na administração pública sobre o interesse de investidores em 
seus espaços tradicionais, mas os investidores costumam aparecer 
nas comunidades para se apresentarem e com isso aproveitam para 
“legitimar a presença”.  

A zona rural da Guiné-Bissau é constituída, sociologicamen-
te, por pequenas unidades comunitárias conhecidas por tabancas 
(aldeias) que, às vezes, distanciam-se umas das outras por dezenas 
de quilômetros e são formadas por pequenos núcleos familiares, 
chamados de “moransas”. Cada tabanca conhece os limites do seu 
território e é reconhecida por outras, tendo em conta as normas 
da tradição, por isso, o direito sobre o uso e gestão do espaço é 
aplicado e seguido segundo os critérios ancestralmente pré-esta-
belecidos. A terra, na concessão da sociedade rural guineense, é 
considerada um espaço social sagrado comum e propriedade cuja 
gestão pertence exclusivamente ao homem, mas à mulher é tam-
bém reconhecido o direito do seu usufruto e a participação nas ati-
vidades produtivas e agrícolas. 

Um dos grandes benefícios conseguidos, em termos legais, na 
qualidade de ocupante tradicional, foi o reconhecimento da legitimi-
dade na Lei da Terra, promulgada em 1998, o direito de participar 
na gestão do seu território, contudo nota-se que a aplicação dessa 
medida é ainda aquém do desejável. As transformações resultantes 
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da política de liberalização econômica nos anos 1984-86 permitiram, 
por um lado, a desestatização das empresas então existentes e, por 
outro, abriram o mercado aos novos operadores econômicos e atores 
não estatais, nacionais e estrangeiros. Essa visão enquadra-se numa 
perspectiva neoliberal, a partir da qual os novos atores são conside-
rados parceiros estratégicos do Estado no apoio à criação de condi-
ções necessárias para o bem-estar. 

Na maioria das comunidades da Guiné-Bissau, as empresas 
passaram a ser vistas ilusoriamente como portadoras de soluções 
para as crises sociais pelas quais passam, principalmente, no domí-
nio da saúde, educação, emprego e vias de acesso. Entretanto, se é 
verdade que são prolongamentos do Estado em zonas que este não 
consegue alcançar, não é menos verdade, igualmente, que suas ações 
em ocupar as fronteiras agrícolas constituem uma ameaça às popu-
lações locais. 

Açambarcamentos, privatizações e mercantilização

A situação de aquisição massiva de terras na Guiné-Bissau, 
em termos históricos, pode ser observada analiticamente em três im-
portantes momentos politicamente distintos: durante a colonização; 
após a independência; e na era democrática. 

No primeiro, mais de meia dúzia de famílias de descendência 
portuguesa e/ou cabo-verdiana, na sua maioria, foram beneficiadas 
pelo então contexto e eram proprietárias de grandes parcelas de terras 
destinadas para fins agrícolas e industriais. Essas famílias constituí-
am a elite privilegiada e parte importante da célula do setor privado 
colonial que dinamizava a economia, principalmente, pela de criação 
de emprego para cerca de 99% da população que vivia sob o regime 
do indegenato. Alguns senhores concediam terras aos seus emprega-
dos para construírem casas próprias, e, com a independência, parte 
de sua propriedade foi-lhes confiscada pelo novo regime instaurado. 

O segundo momento ocorreu no pós-independência, com a 
adoção de um princípio político-ideológico pró-socialismo pelo Par-
tido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), 
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que permitiu ao Estado tentar ensaiar algumas correções nas políticas 
públicas fomentadas pelo anterior regime, instaurando o processo de 
nacionalização das terras e empresas comerciais. Houve também a 
tentativa de massificar e dar mais qualidade aos setores considerados 
primordiais, como os da educação e saúde, mas estes não tiveram 
um seguimento adequado e acabaram não conseguindo atender com 
qualidade a demanda. 

Pouco mais de uma década após a independência, foi imposta 
a Política do Ajustamento Estrutural (PAE), levada a cabo pelas ins-
tituições de Bretton Woods – Banco Mundial (BM) e Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) –, aos países em vias de desenvolvimento, 
fundamentada na ideologia de que o Estado não é um bom empre-
endedor ou gestor e deve abrir mão dessa função às empresas priva-
das. Com efeito, essas organizações financeiras condicionaram suas 
políticas de ajuda externa a dois aspectos básicos como pressupostos 
para a manutenção de linha de crédito a países beneficários, como a 
Guiné-Bissau: as aberturas dos mercados econômico e político. Foi 
nesse âmbito que, em 1986, foi adotada a política de liberalização 
econômica. 

Uma das consequências dessa medida foi a desestruturação da 
vida no campo, provocando o fenômeno do êxodo rural, que incen-
tivou a mobilidade da mão de obra jovem para centros urbanos e 
para países vizinhos, incentivou ainda a pressão fundiária, com a 
procura desenfreada pelas terras rurais por parte da classe política, 
empresarial e por servidores públicos, com o propósito de investir 
numa agricultura fundamentada na cultura de obtenção de dinheiro 
fácil. Essa opção favoreceu o enfraquecimento da soberania alimen-
tar de camponeses que operam numa lógica produtiva virada para o 
sustento familiar. Foi então nessa fase que surgiram novos senhores 
que se apropriaram de grande parcelas de terras, popularmente co-
nhecidas por pontas, com o objetivo de desenvolver, principalmente, 
a monocultura de caju. 

Esse produto hoje constitui o produto de exportação com 
maior representatividade econômica, mas que, ao mesmo tempo, 
está a contribuir para o aumento de problemas ambientais com o alto 
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índice de desflorestamento, isso sem contar que o seu fracasso pode 
representar um risco financeiro grave para a economia nacional. So-
bre esse assunto, Imbali (1989) chamava atenção ao Estado sobre o 
perigo de desagregação dos camponeses mediante a aquisição das 
terras que já estavam em germinação, nos meados da década de 80 e 
90, por parte dos ponteiros, entre os quais perfilavam comerciantes, 
funcionários e particulares urbanos. Essa opção, influenciada direta 
ou indiretamente pela PAE, na observação de Galli e Funk (1994), 
não prosperou, uma vez que houve pouco investimento nas infraes-
truturas necessárias para aumentar a produção no campo e a trans-
formação local. 

Já o terceiro momento coincidiu com a abertura política, mas 
ficou mais visível no pós 7 de junho de 1998, com a presença de 
investidores estrangeiros, principalmente, que procuram o mercado 
nacional para desenvolver os seus negócios. Entre esses, destacam-
-se: a presença chinesa na aquisição de terras e na exploração madei-
reira; os angolanos, sul-africanos, brasileiros, suíços e marfinenses 
na exploração do minério; os franceses e espanhóis na aquisição de 
terras; e os vizinhos de Guiné-Conakry no desmatamento para fins 
comerciais e agrícolas. Contudo, a ação desses investidores só pode 
ser melhor entendida quando procuramos analisar o papel que o Es-
tado guineense tem jogado na qualidade daquele que deve regula-
mentar e controlar a ação dos investimentos.

Mas, antes de tudo, nessa fase, vale ressaltar um fato impor-
tante que, significativamente, contribuiu para o limiar de alienação e 
aquisição de terras rurais no país: a intervenção do Estado no pós-in-
dependência em restringir o poder e a confiança política aos régulos, 
sob a acusação de terem servido de colaboradores do poder colonial. 
Essa medida política desregulou a forma de controle social tradicio-
nal, tanto no que diz respeito à gestão de recursos, quanto à inibição 
da possibilidade de existência de um canal de circulação de deman-
das camponesas junto do poder legal.

Ao abordarmos dois casos de aquisição massiva de terras, 
o de Sare Djae (no leste) e da ilha de Rubane (no sul), vemos que 
ambos foram casos de situação de perda de espaços estratégicos 
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de produção do arroz, que é a base principal de alimentação des-
sas sociedades. Em Sare Djae, foram cerca de 250 ha de bolanha 
adquirida por uma empresa do agronegócio espanhola por um 
período de 99 anos de concessão, obrigando as mulheres, que 
são usuárias desse local, a mudarem para o planalto, onde o tra-
balho nas suas concessões é mais difícil. Já em Rubane, por um 
período de concessão de 90 anos automaticamente renovável, se 
não for renunciado, foram adquiridos cerca de 49 ha de planalto, 
que pertenciam à população da tabanca de Enen, para produção 
de arroz pelo acampamento turístico de capital francês. Dife-
rente dos 80 ha inicialmente pretendidos, que, inclusive, foram 
mencionados em alguns estudos e documentos oficiais, a super-
fície legalmente reconhecida pela planta de localização presente 
na folha no 59, e também no contrato administrativo do título 
de concessão exarado à folha no 29 do processo de concessão  
no 6799/2003, é de 49 ha. 

Sare Djae é uma pequena tabanca constituída por cerca de tre-
ze famílias, é habitada majoritariamente pela etnia fula (islamizada) 
e faz fronteira com seis outras tabancas. O espaço agora apropriado 
pela empresa de capital espanhola era utilizado pelos camponeses 
de Sare Djae e de outras tabancas vizinhas e servia à comunidade 
local para a produção do arroz, pastagem de gado bovino e colheita 
de palha para cobertura de casa. A tabanca ainda dispõe de uma terra 
com riqueza florestal e um rio com função estratégica na ligação com 
outras tabancas situadas na sua margem. 

Fazem parte de sua dinâmica socioeconômica alguns serviços 
como horticultura, comercialização de animais e produtos agrícolas, 
extração de chabéu para produção de óleo de palma, extração de 
cana de bambu, pesca, recolha da lenha, recolha de frutas silvestres 
e recolha de folhas, caules e raízes que além de servirem como ali-
mento são usados na farmacopeia tradicional. 

Em 2010, chegou à tabanca a empresa espanhola na compa-
nhia de um técnico do Ministério da Agricultura da região de Bafatá, 
que também serviu de intermediário. Nesse encontro, os represen-
tantes da empresa manifestaram interesse em adquirir a terra para a 
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produção de arroz em grande escala. O encontro foi apenas para dar 
conhecimento à comunidade sobre a presença da empresa na tabanca 
e durou pouco mais de uma hora. A comunidade, com base nos usos 
e costumes, indicou à empresa por onde trabalhar na tabanca2 sem 
pedir uma contrapartida financeira. A empresa, por sua vez, prome-
teu construir na tabanca uma escola, um posto de saúde, apoiar a 
comunidade com tratores durante o período agrícola para cultivar 
suas terras e ainda dar emprego aos jovens.

A experiência com a empresa espanhola, de acordo com a 
comunidade, não foi boa, e nenhuma das promessas foi cumprida. 
Apenas seis jovens da tabanca foram empregados, um como guarda 
e o restante como empregados braçais. A comunidade considera que 
foi enganada e roubada no que tinha de mais valor, que é a sua terra 
agrícola e o lugar de extração de palha para a cobertura de casa, 
transformado em campo agrícola de produção de arroz. 

Hoje, precisam atravessar o rio à procura da palha cujas lalas 
pertencem a outras tabancas. O lugar de onde extraíam a palha era 
igualmente usado por pessoas das tabancas vizinhas e das tabancas 
da região de Gabú que vinham à procura desse recurso. Em termos 
de cultivo, agora enfrentam enormes dificuldades e praticam apenas 
a cultura de planalto M’pam-pam,3 porque não há mais bolanhas dis-
poníveis para cultivar o arroz.  

Segundo a comunidade, após a aquisição de suas terras por 
parte da empresa espanhola, não existe mais um sentimento de re-
conhecimento e dignidade de elementos da empresa em relação à 
população local. Passam por eles na estrada sem dar cumprimentos 
ou boleia, mesmo em situações de aflição. Explicam que a empresa 
usa a violência contra os seus gados bovinos que entrem no espaço 
que a empresa agora explora. Informam que os funcionários da em-
presa espanhola chegam a atirar em seus gados e matá-los e, uma 

2 Um fato importante a salientar é que ninguém na tabanca sabe o tamanho da super-
fície adquirida pela empresa espanhola.

3 É a agricultura praticada no espaço coberto de floresta e consiste no desmatamento e 
queimada da área agricultável. M’pam-pam é o nome que é dado ao arroz produzido 
nesse espaço.
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vez, chegaram mesmo a prender oito animais da tabanca, exigindo 
o pagamento de 40.000xof4 por cada cabeça de gado solto. Constan-
temente, os responsáveis da empresa, ao passarem na tabanca, atro-
pelam carneiros e cabras da comunidade e nunca param para pedir 
desculpas ou conversar com o dono.

Ao perceberem que estão a perder o direito de uso sobre as 
terras que herdaram dos ancestrais, decidiram, conforme manda a 
tradição, procurar o régulo (autoridade tradicional) de Cossará, para 
apresentar a queixa e solicitar ajudar para recuperarem o direito de 
viver livremente na terra onde produzem e reproduzem um modo de 
vida secular, que garante a subsistência e segurança alimentar das 
famílias. Na expectativa de ver a situação resolvida, a comunidade 
disponibilizou os meios solicitados pelo régulo, mas, até o momento, 
não houve uma tomada de posição por parte do responsável político 
tradicional, e a empresa continua a explorar a terra sem ter em conta 
o respeito pelos direitos que a comunidade tem sobre os recursos. 

Há o caso da ilha de Rubane, de propriedade de Bijante e mais 
outras duas tabancas, Enen e Ancadona (todas na ilha de Bubaque 
são tabancas proprietários dessa ilha, que tem aproximadamente 
2.407 ha e fica no centro, rodeada por cinco ilhas, habitadas majori-
tariamente pela etnia Bijagó). De acordo com os camponeses, a ilha 
de Rubane é um território sagrado reservado a rituais ancestrais e à 
prática agrícola comunitária. 

Bijante é a tabanca responsável pela coordenação e orientação 
de atividades espirituais na ilha, mas as três em conjunto utilizam-
-na para atividade agrícola. Em Rubane, existe uma cultura agrícola 
diversificada, mais a pesca, criação de gado, e também praticam a 
silvicultura, coleta de molusco e a farmacopeia tradicional. 

Segundo a população, o processo de aquisição começou em 
meados de 1987 e 1988, período em que os operadores turísticos 
franceses5 começaram a cobiçar suas terras. Foi a partir de então que 

4 Moeda comunitária de oito Estados da África ocidental, nomeadamente, Costa do 
Marfim, Benin, Burkina-Faso, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal e Togo.

5 Sobre situação do turismo no arquipélago dos Bijagós, ver Polet (2011).
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apareceu na tabanca de Bijante um investidor francês, acompanhado 
por um marinheiro guineense servindo de intermediário, que mani-
festou o interesse em adquirir uma parcela na ilha de Rubane para 
montar o seu estabelecimento turístico. O espaço que disse pretender 
era o lugar onde a tabanca de Enen cultivava o arroz de planalto 
Pabi.6 Quando foi informado de que é o lugar de cultivo de M’pam-
-pam da comunidade, ele apresentou a proposta de que estaria dis-
posto a fornecer duas toneladas de arroz anualmente, conceder uma 
canoa a motor para permitir a deslocação da comunidade, fornecer 
telhados de zingo, construir fontenário e, ainda, realizar a cerimônia 
conforme exige a norma de uso e costume na ilha. Foi com base nes-
se acordo-promessa que decidiram autorizar o investidor francês a 
construir o primeiro estabelecimento turístico, mas ele nunca chegou 
a cumprir com o estabelecido.

Uma das motivações que levou a população a firmar um acor-
do verbal com o investidor francês foi a tragédia que abalou a taban-
ca em 1986, que originou o incêndio de grande parte das casas. Anu-
almente, a população é obrigada a renovar a cobertura, no entanto as 
mulheres, que são responsáveis por essa tarefa, passam por enormes 
dificuldades. Precisam atravessar o rio em pequenas embarcações 
(canoas) para conseguir a palha. Outra motivação foi a compreensão 
de que o desenvolvimento do turismo nas ilhas podia servir de opor-
tunidade de emprego aos jovens.

Se, alguns anos atrás, viver numa casa de telhado de palha era 
admissível na sociedade Bijagó, hoje parece-nos que a comunidade 
vive a ilusão de ter uma casa com o telhado de zingo para evitar o sa-
crifício anual de procurar em lugares distantes a palha para suas casas. 

Segundo a comunidade, o investidor francês não cumpriu a 
promessa que tinha com a tabanca de Enen e resolveu passar a terra 
em 2003 para uma outra operadora turística igualmente de naciona-
lidade francesa, que adquiriu 80 ha sem o consentimento da comu-
nidade. E, como houve a reivindicação da tabanca, a nova operadora 

6  Técnica de preparação do campo agrícola no planalto.
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resolveu organizar um encontro com a comunidade no Senegal para 
negociar seus direitos, tendo como proposta os acordos pendentes 
que a comunidade tinha com o antigo investidor. Como resultado, a 
nova proprietária aceitou fornecer duas toneladas de arroz, que de-
pois acabaram por ser desviadas por intermediários, além de telha-
dos de zingo para a tabanca de Enen. 

Exclusão de culturas autóctones e do saber tradicional

A Guiné-Bissau é constituída por mais de três dezenas de so-
ciedades étnicas, sendo que a cada ocupante tradicional é reconheci-
do um espaço físico denominado tchon,7 onde legitimamente exerce 
de forma sábia a gestão social, religiosa, econômica e política dos 
recursos disponíveis,8 a partir de manifestações simbólicas pré-esta-
belecidas pelas normas ancestralmente existentes. 

 De modo formal, isso está teoricamente salvaguardado e/ou 
reconhecido pelo art. 6º da Lei da Terra,9 que dispõe sobre “Entida-
des gestoras” e que prescreve o seguinte:

As comunidades locais exercem poderes de gestão de acordo 
com os respectivos usos e costumes, em toda a área situada 
nos seus limites históricos e territoriais, incluindo as zonas 
habitadas, as cultivadas e em pousio, as áreas de uso comum, as 
de pastagem, os recursos hídricos e marítimos, as matas sagradas 
ou destinadas a outros fins sociais, culturais e económicas. 

Apesar da existência da lei supracitada, em termos práticos, 
não é comum observar sua aplicação. Constata-se, porém, uma ame-
aça e avanço gradual do capital às terras das sociedades camponesas, 

7 Dependendo da situação, o termo tchon, em crioulo, que é a língua socialmente mais 
falada da Guiné-Bissau, pode significar terra, solo e território. Entretanto, no decor-
rer deste estudo, o termo é empregado para referir território, quer dizer, o lugar iden-
titário onde se manifesta uma forte relação de pertença entre o indivíduo, a sociedade 
e a terra.  

8 Pessoas, terras, fauna, flora, sementes, rios, saberes etc.
9 Foi aprovada no dia 6 março de 1998 e promulgada no dia 23 de abril do mesmo ano.
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que, neste momento, sentem-se ameaçadas e marginalizadas no seu 
próprio tchon por parte de empresas que procuram, a partir dessas 
terras, maximizar o seu negócio. 

Na concessão dos camponeses, existe uma clara e reconhe-
cida divisão territorial, o tchon é visto como uma fronteira cultural 
e serve, igualmente, como espaço de partilha agrícola e entre esta 
e a pastorícia, de extração de recursos da biodiversidade e/ou até 
mesmo de fixação de pessoas provenientes de outras fronteiras ou 
sociedades étnicas. Hoje, praticamente em todas as regiões do país, 
o tchon é um lugar heterogêneo de acolhimento aos que nele veem 
a oportunidade para desenvolver o seu trabalho e garantir a sua sus-
tentabilidade socioeconômica e alimentar, mas sem colocar em risco 
os valores comunitários. 

Na leitura de Santy (2012), é comum o uso da expressão tchon 
de Bijagó, tchon de Balanta, tchon de Nalú etc, para designar a legi-
timidade de pertença do lugar onde a sociedade étnica constitui uma 
maioria em termos de fixação e reprodução de seus valores sociais. 
Nessa mesma visão, Santy (2012 apud VALÊNCIO, 2009) explica 
que a Guiné-Bissau apresenta-se como um mosaico de paisagens, 
as quais expressam a riqueza cultural da pluralidade de povos que 
mantêm e/ou reinventam identidades étnicas especializadas, na con-
formação singular de seu tchon. 

É a partir dessa concepção simbólica que a terra constitui um 
elemento de extrema importância, principalmente, para as socieda-
des rurais. Para essa sociedade, a terra é muito mais que uma base 
física e funciona como fonte de todos os recursos e saberes que pos-
sibilitam a existência e reprodução social da vida. Na percepção de 
Santy (2012 apud ZOUCTIZOUM, 1988), as relações que as socie-
dades étnicas mantêm com a terra ultrapassam a dinâmica territorial, 
no sentido de a terra ser a base e fonte de vida, pois é sagrada e é 
uma unidade presente, soberana e, como tal, não deve e nem pode ser 
apropriada ou alienada. 

Em síntese, esse fato leva-nos a reconhecer a existência de 
uma ligação indissociável, quiçá, umbilical, material e espiritual en-
tre o homem rural com a terra. Como salienta Barros (1994), o ho-
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mem é um animal da terra porque esta é a fonte de todos os recursos 
que lhe dão sustentação à vida.  

Essa constatação, que, sem dúvida, é universal, vincula so-
ciedades étnicas guineenses, pois, segundo ensinam e recomendam 
os usos e costumes, a terra não deve ser vendida, mas pode ser dada 
emprestada, oferecida e, em casos extremos (isso também devido à 
influência dos tempos modernos, dada a mobilidade existente entre 
campo e cidade), alugada. Essa preocupação é também partilhada 
por Huarto (2000), que, na sua observação sobre povos indígenas da 
Colômbia, considera que os recursos da biodiversidade e o conheci-
mento tradicional sobre a biodiversidade não podem ser privatizados 
ou negociados, porque a vida não é algo que pode ser propriedade de 
alguém, e justifica que só os seus deuses são donos dela.  

Essa perspectiva é também abordada no relatório do PNUD 
(2011 apud FURGAL; SEGUIN, 2006), que traz uma consideração 
muito importante sobre essa questão e, principalmente, sobre a ges-
tão de terras nas sociedades tradicionais e sua relação com o divino. 
Segundo o relatório:

A relação dos povos indígenas com as suas terras tem, 
frequentemente, dimensões culturais e espirituais, algo que as 
práticas de gestão moderna10 do território pode perturbar. Cada 
vez mais pessoas estranhas estão a procurar terras de indígenas 
para conservação e extração de recursos, são tomadas decisões 
acerca da utilização dessas terras sem participação significativa 
das pessoas (comunidades) afetadas. E as comunidades indígenas 
podem querer manter intatos o seu ambiente e os seus recursos, 
dando origem a tensões e conflitos.

Nessa perspectiva, de acordo com Imbali (1989), na concep-
ção do homem tradicional guineense, e não só, a terra é um domí-
nio dos Espíritos, entidade que são os seus verdadeiros possuidores. 
Nessa base, o primeiro indivíduo a ocupar uma nova parcela da terra 

10 Grifo nosso.
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deve realizar uma cerimônia ou contrato, e, só a partir do resultado 
desta, é que ocupará definitivamente o lugar escolhido. Além disso, 
todos os que vierem depois devem dirigir-se a ele para adquirir o 
direito de se instalarem. 

Outra observação feita por Imbali (1989) é o papel do Estado 
na obstaculização da dinâmica agrícola rural. Segundo ele, a passa-
gem da agricultura de subsistência para a de mercado não pode ter 
sucesso enquanto os camponeses continuarem a ser considerados 
como simples agentes de produção ou como uma força de trabalho 
para atingir certos objetivos de produção fixados pela planificação 
agrícola, mas eles devem e precisam ser vistos como atores sociais 
da mudança. Nesse sentido, partilhamos da opinião de que um dos 
mecanismos para garantir o sucesso dos camponeses, tanto do pon-
to de vista de produção agrícola, quanto de sua contribuição como 
atores sociais de mudança, passa, necessariamente, pelo investi-
mento público na educação e na criação de condições básicas reais 
de sua integração no processo de desenvolvimento sustentável a 
que têm direito.

Atualmente, essa confusão e deficit de conhecimento sobre os 
valores, sobretudo, sociais e econômicos dos camponeses, patroci-
nados pelo capital, fizeram surgir reações que tendem a desmontar 
as verdadeiras intenções por trás da aquisição de terras. De acordo 
com um estudo realizado pelo Transnational Institute (TNI), existe 
um consenso geral de que um certo número de fatores pode ser dis-
tinguido na onda mais recente de aquisição de terras, sendo quatro 
tendências manifestas: 

- uma nova dinâmica do regime alimentar global, que se ma-
nifesta nas respostas de segurança energética para o pico do 
petróleo e no fluxo internacional de capital financeiro procu-
rando venda e investimentos depois do colapso do mercado 
imobiliário no norte;

- o crescimento da tendência para a aquisição de grandes par-
celas de terras; 

- a existência de tendência que obriga o arrendamento a longo 
prazo, compra ou outros acordos econômicos por um tempo 
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básico de exploração que vai de 30, 50 ou até mesmo 99 anos 
e, muitas vezes, com a opção de renovação do contrato; 

- a tendência cada vez mais visível de expandir a ação a nível 
mundial. 

A África é, certamente, um ponto de acesso. A pesquisa do TNI 
mostra que isso acontece praticamente em todos os lugares com ênfase 
para o sul onde as sociedades são mais vulneráveis a esse tipo de ação.

Segundo Baxter (2010), o Instituto de Pesquisa em Políticas 
Alimentares (IFPRI), em Washington, estima que, nos últimos dois 
anos, 20 milhões de hectares de terra, foram vendidos ou arrendados 
por períodos que variam de 30 a 100 anos, em pelo menos 30 países, 
sobretudo na África. No caso da Guiné-Bissau, a questão da apro-
priação massiva de terras não deve ser entendida só a partir do tama-
nho ou superfície apropriada, como ocorreu na Nigéria, Madagáscar, 
Argentina e nos outros países que passaram por essa experiência, 
mas pelos seus efeitos e impactos na estrutura social, na economia 
das sociedades camponesas e, sobretudo, na segurança e soberania 
alimentar das populações locais. 

A desapropriação dessas sociedades dos seus espaços identi-
tários e estratégicos na produção e reprodução de modos de vida 
sustentáveis pode, inequivocamente, causar desequilíbrios incomen-
suráveis, suscetíveis de criar condições favoráveis para a existência 
e disseminação de conflitos pela posse de terras, como hoje aconte-
ce em países como Zimbabwe e Brasil, manifestando-se, sobretudo 
nesse último, pela ação sonante do Movimento Sem Terra (MST) e 
outros grupos sociais.

Para Baxter (2010), o argumento mais frequente que as em-
presas e o próprio Estado utilizam no ato de aquisição é a subuti-
lização das terras. Ignora-se, contudo, que as áreas em repouso ou 
improdutivas permitem a regeneração de solos e rios. Além disso, 
as populações locais retiram dessas áreas florestais “não utilizadas” 
inúmeros recursos, como alimentos, fibras, especiarias, oleaginosas, 
condimentos e plantas medicinais. 
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Ainda outro fator levantado por Baxter (2010) é a inexistência 
de transparência no processo, que, às vezes, também envolve o poder 
tradicional. Segundo ele:

Alguns contratos, celebrados em alto nível, são obtidos 
discretamente, por trás de portas fechadas, muitas vezes com a 
cumplicidade dos chefes costumeiros. Apesar de considerados 
guardiões da terra, esses líderes locais se deixam convencer em troca 
de empregos de baixa remuneração na plantação dos investidores. 

 
De acordo com o relatório do PNUD (2011), a agricultura é 

o principal meio de subsistência da maioria das populações pobres 
de todo o mundo. O mesmo relatório ainda ressalta que o ambiente 
natural onde essas populações vivem presta importantes funções de 
apoio à produção agrícola, como, por exemplo, na regulação de nu-
trientes no solo e nos ciclos da água. Entretanto, considera que, à me-
dida que a agricultura é intensificada para satisfazer as necessidades 
alimentares das populações crescentes, os ecossistemas saudáveis 
mantêm-se como um alicerce importante. 

A atual situação de corrida desenfreada pela acumulação do 
capital leva a que muitos estudiosos, ativistas e analistas se preocu-
pem com os recursos disponíveis no planeta, tendo em conta que são 
finitos. Entre eles, está Gélinas (2000, p. 27), a considerar que: 

Existe um conflito aberto entre a economia global e o planeta. 
O que está em causa são os bens comunitários, quer dizer, os 
recursos que a terra põe à disposição das presentes e futuras 
gerações para a conservação da vida. Num planeta tão pequeno 
como o nosso e habitada por um grande número de utilizadores, 
todos os recursos são limitados. Mas as ambições dos mestres e 
chefes de orquestra da globalização são ilimitadas. Comportam-
se como caçadores de espécies em vias de extinção.

 
Os reflexos dessa corrida desenfreada aos recursos, além da 

situação de existência de conflitos, que já são uma realidade em so-
ciedades locais afetadas pelo fenômeno da aquisição de terras, são, 
na opinião do Movimento Sem Terra (MST): o êxodo rural forte, o 
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uso de trabalho escravo, a privatização das sementes, a utilização de 
agrotóxicos e alimentos transgênicos na lavoura e, consequentemen-
te, a insegurança alimentar. Para o Movimento dos Trabalhadores 
Rurais sem Terra (2012):

A soberania alimentar consiste em dar aos camponeses 
condições dignas para viver e produzir alimentos saudáveis, 
que não estão contaminados por agrotóxicos e cujas sementes 
são as crioulas tradicionais dos povos, e não transgênicas. Nos 
dias atuais, a agricultura familiar, apesar da falta de incentivos 
públicos, é responsável por  alimentar 70% da população 
mundial. Se a Soberania alimentar for adotada, será possível 
produzir alimentos para o mundo todo. Para que isso aconteça, 
no entanto, é preciso que medidas contrárias às que são adotadas 
hoje sejam tomadas.

Uma das principais vítimas das consequências da aquisição 
massiva de terras rurais são as mulheres, pois, embora relegado o 
poder de decisão na família para os homens, em circunstâncias de 
crise, tanto alimentar quanto socioeconômica, são elas que assumem 
um primordial papel de gestora para garantir a subsistência familiar. 

Ao analisar o caso da intervenção da empresa espanhola nas ta-
bancas de Sare Djae e Sintchã Ioba, no leste da Guiné-Bissau, Internóm 
Oxfam (2013) considera que, com a expulsão de suas terras e conse-
quente perda de sua capacidade na produção de arroz, as mulheres per-
deram sua principal fonte de trabalho e renda. Isso teve consequências 
graves sobre as suas vidas e da família. A autora observa ainda que é 
visível a perda de controle por parte das mulheres sobre a economia 
familiar, porque a sua autonomia está corroída, e isso tem contribuído 
para a redução de sua posição social e prestígio na comunidade.

Outra observação feita por Internóm Oxfam (2013) é a de que 
as empresas, muitas vezes, não consideram o impacto que seus inves-
timentos podem causar ou causam nas mulheres. Elas são as mais pre-
judicadas pelas negligências do investidor, porque assumem integral-
mente a responsabilidade em gerir e cuidar da sobrevivência familiar.
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Ao observar as causas dessa situação, o relatório do Banco 
Mundial (2013) considera que um dos motivos que facilitam a aqui-
sição de terras rurais é que, por exemplo, na África, cerca de 90% 
das terras estão indocumentadas, o que as torna extremamente vulne-
ráveis a usurpações e expropriações com compensação muito baixa. 
De igual modo, o relatório ainda indica que os direitos comunais e 
individuais das terras estejam cadastrados e que se verifique uma 
melhoria na gestão de terras. Considera que a recente onda de inves-
timento direto estrangeiro na África não se traduzirá num crescimen-
to partilhado e sustentado, com agitações populares na sequência de 
expropriações de comunidades locais, e que os negócios dos inves-
tidores estarão sujeitos a graves incertezas ou mesmo à falência, tal 
como aconteceu em Madagáscar, em 2009.

Para a CCFD-Terre Solidaire, a aquisição massiva de terras 
concernente ao controle de um território (mediante compra, aluguel, 
ocupação etc.), quer seja legal ou não, traz incidências negativas no 
seio das comunidades locais ou utilizadores originais do espaço. Em 
verdade, ainda considera que as transações fundiárias afetam direta-
mente ou indiretamente o modelo econômico, social, ambiental das 
comunidades locais e precisa ser visto como um atentado contra os 
direitos humanos inscritos na Convenção Internacional dos Direitos 
de Homem. Nessa base, o conflito de interesses que acompanha essa 
prática é sinal que expressa uma relação desigual de força entre os 
investidores, os governos e as comunidades locais. 

Considerando que essas questões agravam-se pela fraqueza 
dos mecanismos de acesso e de recurso à justiça pelas comunida-
des locais afetadas, a CCFD-Terre Solidaire defende que as defini-
ções mais antigas da aquisição massiva de terras centradas sobre os 
investimentos fundiários realizados por autores estrangeiros, como 
as multinacionais, bancos, seguros ou ainda Estados, por meio de 
fundos de investimentos, ignoram largamente o papel dos interme-
diários nacionais, sendo que os projetos das empresas nacionais ou 
elites nacionais que contribuam na produção de impactos negativos 
nas comunidades locais são elementos cruciais desse processo. 
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No fim, tudo acaba por ser transacionado? Imperativo 
reconhecer a soberania das comunidades

A situação de aquisição massiva de terras é parte de uma rea-
lidade global que procura nos países econômica e politicamente frá-
geis, como os do continente africano, o espaço para construir novas 
fronteiras de investimentos, assentes, sobretudo, na desconstrução 
do modo de vida tradicional e na utilização de mão de obra escra-
va para maximizar o investimento. Essa realidade foi descrita com 
maior rigor no estudo “Piratas y pateras: el acaparamiento de tierras 
en África”, escrito por Boix (2012), que mostra que a África apre-
senta condições ideais para aquisição de terras e para o futuro lati-
fundismo em grande escala, porque a mão de obra e as legislações 
ambiental, laboral e fiscal são fracas. Frisa ainda que os custos de 
produção são menores, permitindo margem para a ganância, visto 
que os preços de venda são elevados no mercado internacional e be-
neficiam atividades promovidas pelos investidores e especuladores. 

Na perspectiva da geopolítica, para o continente africano, con-
sideramos que o racismo ambiental tem permeado as decisões sobre 
as riquezas dos povos desse continente, uma vez que praticam ex-
trativismo e espoliam as populações para manterem seu padrão de 
produção e de consumo. Na Guiné-Bissau, os dois casos aqui apre-
sentados mapeiam as caraterísticas supracitadas de investimentos, 
a nosso ver, não pela fraqueza das leis, como é o caso de algumas 
realidades mencionadas por Boix (2012), mas pela fragilidade de 
instituições responsáveis pela fiscalização das regras e seguimento 
dos acordos de investimento. 

Neste estudo, conseguimos identificar que o país dispõe de 
leis que regulamentem a gestão de terras e áreas afins, no entanto 
o problema é com a sua aplicabilidade. Nessa ótica, faz-se necessá-
rio mencionar que a fragilidade das instituições e a frequente mu-
dança dos governos são fatores que fazem com que os investidores 
consigam encontrar espaços para não cumprir com os acordos assi-
nados ou, às vezes, para realizar negócios que colocam em risco a 
sustentabilidade econômica e a segurança alimentar das populações 
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locais. Por exemplo, não tivemos acesso ao contrato assinado entre 
a empresa espanhola e o governo guineense, mas tivemos ao do in-
vestimento francês no turismo nos Bijagós, intitulado “Bases gerais 
do contrato de concessão para o desenvolvimento de um empreendi-
mento imobiliário turístico”. Este segundo ainda não conseguiu rea-
lizar os princípios e objetivos da concessão (que inclui a realização 
de alguns bens sociais a favor da população local, como escola, cen-
tro de saúde e campo de futebol), cuja previsão para cumprimento 
era de cinco anos. Imaginamos que isso também esteja a acontecer 
com o primeiro contrato. 

O atual contexto social e econômico está a contribuir para ace-
lerar a interação com a vida urbana. Constatamos, tanto num caso 
como noutro, que os camponeses têm outros desejos além de sua 
relação com a terra. Principalmente em relação aos jovens, o sonho 
vai além de produção agrícola, pensam num emprego com carac-
terísticas urbanas como mecanismo mais adequado para satisfazer 
seus desejos e fantasias. Por exemplo, grande parte dos jovens com 
quem tivemos conversas já não residem na tabanca de Bijante onde 
nasceram e onde seus pais ainda vivem. O centro da cidade de Bu-
baque passou a ser um lugar atrativo, de caça às oportunidades para 
estudar, trabalhar nos empreendimentos turísticos, nos pequenos es-
tabelecimentos de negócios ou na construção civil. No caso de jo-
vens de Bafatá, há a emigração e o trabalho na pedreira Hyperium, 
sito na própria tabanca. 

Conforme o editorial da revista Esporo assinado pelo diretor do 
CTA, Michael Hailu, citando o relatório da FAO (The State of Food 
& Agriculture 2012), o investimento em grande escala na agricultu-
ra, especialmente por empresas estrangeiras, embora possa oferecer 
oportunidades de afluência de capital, transferência de tecnologia e 
rendimentos, pode também afastar os utentes das suas terras e ter im-
pactos ambientais negativos. Entretanto, aconselha que, para resolver 
tais problemas, é possível negociar contratos que ofereçam resultados 
positivos para a população local, os governos e investidores privados.

Em ambos os casos aqui analisados, independentemente de opi-
niões das partes, percebe-se que, no processo, não houve transparência 
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no envolvimento das populações locais, estas não participaram na defi-
nição dos limites das propriedades e, muito menos, têm noção sobre os 
anos da concessão. A própria estrutura social comunitária tem contribu-
ído para a efetivação do negócio, visto que, em ambas as sociedades, a 
tradição exclui a participação de mulheres e dos jovens na estrutura de 
decisão. Com efeito, os responsáveis administrativos, como têm noção 
de como as coisas funcionam, sempre procuram estabelecer contatos 
com homens para facilitar o processo, e, por vezes, nessas circunstân-
cias, os chefes tradicionais são acusados de conivência com o caso.

Para essas comunidades, a terra é um bem raro, irreproduzível e 
de importância vital para todos os seres que nela habitam e, por isso, é 
um bem de domínio público. Sendo assim, é insusceptível de apropria-
ção privada, isto é, não é objeto de relações comerciais. Ela é patrimô-
nio comum de todo o povo e espaço estratégico para produção e repro-
dução de bens necessários para a sobrevivência das populações locais. 
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O QUILOMBO FALA
 Enegrecendo o debate sobre violência estrutural e 

políticas públicas nos territórios tradicionais

Givânia Maria da Silva
Selma Dealdina dos Santos

O racismo enquanto elemento estruturante das relações de 
poder é parte da formação histórica do Brasil. A formação política do 
país tem na sua constituição atos extremos de violência e desumaniza-
ção dirigidos contra negras e negros, a exemplo da diáspora africana 
e da escravidão negra. Nesse processo de formação histórica, os qui-
lombos configuram-se como símbolos da resistência e da insurgência 
negra, na sua origem, fundados como estratégia de enfrentamento ao 
sistema escravocrata. Violência radical, insurgência e resistência in-
tegram um permanente estado de tensão vivido histórica e ininterrup-
tamente pelas pessoas negras no Brasil. Na sua expressão mais grave 
de desumanização, esse cenário tem sido marcado por assassinatos. 
Nos processos de resistência e sobrevivência desenvolvidos nos qui-
lombos, as relações culturais, as identidades e os conflitos têm como 
elemento central os territórios, tensionados por interesses ilegítimos 
e inconstitucionais de terceiros em disputa pela propriedade da terra.

A violência contra o quilombo é constante e, nos últimos anos, 
tem sido marcada pelo aumento exponencial e pela gravidade das 
situações. Nesse sentido, e com muito pesar, o ano de 2017 foi em-
blemático para quilombolas de todo o Brasil dado o alarmante ín-
dice de violência e assassinatos. Mobilizadas pela urgência e pela 
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necessidade de adoção de medidas para combater esse cenário, junto 
com outras organizações e movimentos sociais, a Coordenação Na-
cional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas  
(Conaq) e a Terra de Direitos têm desenvolvido um conjunto de ini-
ciativas buscando a denúncia, a visibilização e a responsabilização 
das autoridades públicas e dos demais agentes envolvidos. Os textos 
e dados apresentados nesta publicação fazem parte desse esforço.

Estado e violência 

Esta pesquisa inicia-se como um trabalho inédito de coleta e 
disseminação de dados sobre a violência contra as comunidades qui-
lombolas no Brasil. Trata-se de um esforço contra-hegemônico de 
visibilizar, dando a conhecer o contexto de luta dos quilombos e o 
papel desempenhado por suas lideranças na defesa de seus territó-
rios. Pretendemos, ainda, contribuir com a produção de um conheci-
mento estrategicamente situado, isto é, que, a partir de situações de 
opressão, potencializa ferramentas de luta e de denúncia, interagindo 
de maneira proativa com o contexto e sua gravidade. Não existem 
dados públicos e oficiais seguros quanto ao contexto amplo de vio-
lência que atinge os quilombos no Brasil. Por essa razão, o esforço 
investigativo desta pesquisa desdobrou-se em ao menos duas fren-
tes: autoproduzir e sistematizar dados primários sobre as violações e, 
ainda, disputar a legitimidade do que seriam fontes legítimas e auto-
rizadas a nomear e numerar a gravidade e a realidade das condições 
de vida dos quilombos. A autoprodução das informações e a autono-
meação da conjuntura violenta por parte dos próprios quilombolas, e 
de sua rede de resistência, refletem a estratégia de luta do povo negro 
que se reconhece como sujeito ativo na produção de conhecimento e 
na defesa de modos de vida com chance de futuro.

Os dados apresentados registram a ocorrência de 18 assassi-
natos de quilombolas no ano de 2017. Números alarmantes não só 
pela frequência (mais de um assassinato de quilombola por mês), 
como também pela extensão da violência. Foi um ano marcado por 
massacres e por assassinatos cometidos com crueldade. Comparado 
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ao ano de 2016, 2017 apresentou aumento de 350% de quilombolas 
assassinados.

Para além do fato de o número de assassinatos ser preocupante, 
quilombolas sofreram processos múltiplos de violência em variadas 
intensidades: ameaças, torturas, prisões ilegais, despejos e negação 
sistemática de acesso a bens e serviços, para citar alguns exemplos 
das situações levantadas. É ainda parte permanente desse cenário o 
racismo religioso e institucional, bem como os conflitos em face de 
interesses políticos e econômicos transnacionais que se expandem 
sobre os territórios. As várias situações de violência mapeadas são 
reveladoras do estado de vulnerabilidade em que os quilombos se 
encontram atualmente, dando indicações do tipo e dos níveis dos 
ataques à vida, às relações culturais, às identidades, aos meios de 
subsistência e à posse sobre os territórios. Um estado de violação de 
direitos humanos flagrante e sistemático contra o qual todas e todos 
temos o dever de nos insurgir.

O racismo é elemento estruturante dessas violências: seja o 
racismo institucional – presente na história de negação do acesso à 
terra ao povo negro escravizado e seus descendentes –, seja o racis-
mo epistêmico e econômico que considera a vida negra descartável 
e, portanto, não humana. A elite econômica e política, em sua maio-
ria comandada por homens brancos e descendentes de escravocratas, 
mantém um sistema de privilégios e riquezas que resulta da explora-
ção do trabalho de negras e negros e do seu sistemático não acesso a 
políticas e recursos.

Tanto a invisibilidade da violência quanto a falta de resposta 
por parte do Estado na responsabilização por tantas mortes são de-
monstrações nítidas do racismo institucional. Nem a gravidade dos 
números tampouco o trabalho incansável das lideranças quilombo-
las, das organizações e dos movimentos sociais na formulação de 
denúncias ao longo de 2017 foram capazes de impulsionar a ação 
estatal efetiva para atribuir responsabilidades e para promover polí-
ticas que enfrentem a violência dirigida aos quilombos naquilo que 
ela é: um processo sistemático de violação que só será superado com 
políticas públicas estruturais e consequentes. Os retrocessos recentes 
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na política de proteção social, de igualdade racial, de ações afirmati-
vas e de reforma agrária são, por sua vez, exemplos da atualidade e 
da expansão do racismo institucional. 

No caso da elaboração e da execução das políticas voltadas 
para os quilombos, os danos são maiores do que a métrica dos re-
cursos e dos territórios denegados pode indicar. A falha estrutural 
da política pública é também responsável pelo aumento da violência 
contra quilombolas, conforme registrado nesta publicação. Ademais, 
a insegurança jurídico-institucional vivida no Brasil desde 2016 e 
seus impactos na credibilidade do sistema político e do regime de-
mocrático trouxeram consequências, demarcando o período recente 
com o franco desmantelamento das políticas sociais, bem como com 
a promoção de políticas econômicas que avançam de forma aniqui-
ladora sobre os corpos e os territórios. Basta verificar os dados relati-
vos à exponencial multiplicação das mortes e dos conflitos no campo 
durante o governo de Michel Temer. São reveladores a esse respeito 
os dados do Observatório do Agronegócio e os dados produzidos 
anualmente pela Comissão Pastoral da Terra. 

O sistema de justiça deve ser igualmente convocado pela sua 
parte de responsabilidade nesse cenário de violação de direitos huma-
nos, pois será nesse âmbito que se confirmará, ou não, a garantia dos 
direitos constitucionalmente assegurados aos quilombos. São cons-
tantes as tentativas de enfraquecimento do direito constitucional ao 
território, como foi o caso da Ação Direta de Inconstitucionalidade  
n.º 3239, que questionava a constitucionalidade do Decreto 4887/2003, 
tendo tramitado no Supremo Tribunal Federal por 14 anos. O julga-
mento da ação em 2018, com vitória dos quilombos, não impede, 
contudo, tentativas de utilização do sistema de justiça para dilatar no 
tempo o direito constitucional dos quilombos ao território.

O ano de 2017 foi também marcado pela proposição de proje-
tos de lei e de emendas à Constituição que, direta ou indiretamente, 
representam ameaças ao direito das/dos quilombolas a seus territó-
rios. Para além da denegação de direitos por omissão, por ineficiên-
cia, por instrumentalização do sistema de justiça e pelo desmante-
lamento de políticas públicas, os quilombolas têm sido alvo da vio-
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lência do discurso racista. Caso emblemático amplamente difundido 
no Brasil refere-se aos comentários racistas feitos em debate público 
por parlamentar do Partido Social Cristão, do Rio de Janeiro. A de-
núncia por crime de racismo apresentada pela Conaq, pela Terra de 
Direitos e por outras organizações foi aceita pelo Ministério Público 
Federal e, posteriormente, de forma inexplicável, arquivada.

O racismo é elemento estruturante das relações sociais e de 
poder, embora seja negado sistematicamente. Confirmando o diag-
nóstico, em 2016, foi instaurada pelo Poder Legislativo a Comis-
são Parlamentar de Inquérito (CPI) da Fundação Nacional do Índio 
(Funai) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra). A referida CPI, criticada por organizações e por movimentos 
sociais pela sua cumplicidade com interesses de parlamentares rura-
listas e ligados ao agronegócio, chegou a sugerir a extinção da Funai 
e do Incra, reivindicando na introdução de seu relatório o mito da 
democracia racial, segundo o qual todos/as seriam iguais, e inexisti-
ria racismo no Brasil.

As dinâmicas de racismo, ao serem determinantes do acesso 
da população negra aos recursos, determinam igualmente o seu lugar 
no sistema político e a sua condição de classe. Associado às con-
dições de desigualdade de gênero, o racismo dirigido às mulheres 
quilombolas impinge à sua condição de sobrevivência uma dinâmica 
de luta permanente para a superação de processos infinitos de violên-
cia vividos em diversas dimensões – o território, a casa, a família, a 
comunidade, o Estado. A situação das mulheres quilombolas merece 
atenção e reflexão especiais quando se fala de processos múltiplos 
de violências dirigidos ao quilombo e às/aos quilombolas. Neste tra-
balho, dedicamos uma atenção especial às mulheres quilombolas, 
guardiãs dos saberes e das lutas, que carregam em seus corpos o peso 
das opressões históricas operadas pelo patriarcado, pelo capitalismo, 
pelo racismo e pelo colonialismo.

Enquanto mulheres, ao assumirmos no espaço público e pri-
vado a condição de quilombola, dentro e fora dos quilombos, nos 
grupos sociais e órgãos públicos, na esfera estadual e federal, ex-
pomos nossos corpos a serem violentados e mortos diversas vezes, 
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em diferentes condições e em diversos espaços. Da casa/família à 
comunidade, à associação, à federação, à prefeitura, ao governo do 
estado, aos legislativos municipais e estaduais, ao Congresso Nacio-
nal, à universidade, às instâncias do sistema de justiça, são muitos os 
trajetos, as histórias e as formas de violência vividas por nós, mulhe-
res negras quilombolas. No mesmo sentido, são muitos e variados os 
silenciamentos que nos sãos impostos quando, com as opressões de 
classe e raça, caminha a opressão de gênero.

Contra uma vida de violências que assume requintes de maior 
crueldade nos corpos que são territórios para materializar o racismo 
e o machismo, insurgimo-nos, quebrando as várias camadas de si-
lêncio. As situações levantadas pela pesquisa que aqui apresentamos, 
ao mesmo tempo que expõem e denunciam as formas nefastas de 
violência e subjugação das mulheres, contam histórias de liderança e 
protagonismo dos quilombolas na luta pelos nossos territórios.

Os principais resultados da pesquisa colaborativa conduzida 
pela Conaq e pela Terra de Direitos, em parceria com o Coletivo 
de Assessoria Jurídica Joãozinho de Mangal e a Associação de Tra-
balhadoras e Trabalhadores Rurais da Bahia, revelam o estado da 
violência contra os quilombos, no ano de 2017. Os dados e os textos 
analíticos apresentados dão conta de um estado de alerta que convo-
ca solidariedade e ação.

Este é um texto-denúncia sobre como nossos quilombos e nós, 
mulheres e homens quilombolas, temos enfrentado os mais altos ní-
veis de racismo e diversas formas de violência para garantir o direito 
de existir e de pertencer aos nossos territórios, ancestralmente her-
dados e tradicionalmente ocupados. Nenhum passo atrás e nenhum 
quilombo a menos!

Mapeando a violência contra quilombos no Brasil

A partir da produção de dados e da construção de conhecimen-
to junto às/aos quilombolas e aos coletivos de Assessoria Jurídica 
Popular, esta pesquisa teve como objetivo principal mapear o con-
texto de violência enfrentado pelos quilombos no Brasil. O trabalho 
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de investigação foi pensado e construído por quilombolas, sujeitos 
protagonistas de suas próprias lutas e da produção de conhecimento. 

Engajaram-se neste esforço, colaborando nas fases de defini-
ção da amostra e levantamento de dados, organizações, comunidades 
e coletivos de assessoria jurídica, entre os quais: Comissão Pastoral 
da Terra (CPT) – em Tocantins, Pernambuco, Minas Gerais e Bahia, 
Associação de Advogadas e Advogados de Trabalhadoras e Traba-
lhadores Rurais da Bahia (AATR), Coordenação Estadual das As-
sociações das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará 
(Malungu), Conselho Pastoral de Pescadoras e Pescadores (CPP), 
Coletivo de Assessoria Jurídica Popular Mariana Criola, Coletivo 
Margarida Alves de Assessoria Popular, Rede Nacional de Advo-
gadas e Advogados Populares (Renap), Coletivo Antônia Flor, Fe-
deração das Comunidades Quilombolas do Estado de Minas Gerais 
(N’golo), Movimento de Pequenos Agricultores (MPA), Movimen-
to pela Soberania Popular na Mineração (MAM), Centro de Cul-
tura Negra do Maranhão (CCN), Grupo de Conscientização Negra  
(Omnirá), Instituto de Assessoria às Comunidades Remanescentes 
de Quilombo (Iacoreq/RS). Deve-se ainda ressaltar a participação e 
engajamento de mulheres quilombolas de diferentes regiões do país.

A Conaq, a Terra de Direitos e as organizações parceiras nes-
ta pesquisa possuem preocupação histórica com a temática e reco-
nhecem a necessidade de reunir e sistematizar dados relacionados 
à situação de violência nos quilombos. Como tarefa preliminar, a 
pesquisa dirigiu-se a fornecer um primeiro mapeamento das formas 
de violência enfrentadas pelos quilombos ao longo dos anos. Assim, 
o levantamento de dados permitiu sistematizar, a partir do acervo da 
Conaq, as ocorrências de assassinatos de quilombolas no período 
compreendido entre 2008 e 2017. Considerando a necessidade de 
identificar a violência vivenciada nos quilombos nas suas diferentes 
faces, das quais o assassinato é o acontecimento extremo, a pesquisa 
recortou o ano de 2017 para realizar um estudo em profundidade das 
violações sofridas nos quilombos. 

A pesquisa permitiu categorizar diferentes formas de violação 
de direitos e violência sofridas em 2017 em quilombos nas diferentes 
regiões do país, com atenção para estados e regiões que já indicavam, 
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no levantamento preliminar de dados e na esfera pública, situações 
de maior gravidade e maior incidência de conflitos. Trata-se de um 
trabalho que foi tornado possível pela resistência das e dos quilom-
bolas nos territórios, bem como pela defesa e ação dos coletivos de 
assessoria jurídica popular. 

A pesquisa teve ainda em consideração a complexidade e o 
cruzamento de diferentes formas de opressão no tipo e na gravidade 
da violência sofrida nos quilombos, nesse sentido, a violência sofri-
da por mulheres quilombolas recebeu uma atenção especial na análi-
se e na discussão dos dados.

Gênero, raça e classe, para ficar com ao menos três marca-
dores sociais importantes, estruturam as relações socioespaciais no 
Brasil. O processo de criminalização, ataques, ameaças, atos violen-
tos e assassinatos presente nos quilombos possui relação direta com 
sua defesa e com a garantia de permanência no território. Defender 
seu espaço e seu modo de vida são ações historicamente negadas às 
e aos quilombolas, entre outras razões, pela estrutura fundiária exis-
tente no país, consolidada ao longo da exclusão racista no acesso à 
terra e pela ausência de reparação ao povo negro pelos mais de 300 
anos de escravidão.

A abolição formal da escravatura ocorrida em 1888 foi prece-
dida de legislações que buscavam impedir a população negra escra-
vizada de acessar a terra, a exemplo da Lei Eusébio de Queiróz e da 
Lei n.º 601 de 1850, conhecida como Lei de Terras, a partir da qual 
passou-se a estabelecer que “Ficam proibidas as aquisições de terras 
devolutas por outro título que não seja o de compra”. Essa medida, no-
toriamente, afastava o povo negro, recém-escravizado e despossuído 
de ter acesso à terra. Contra o mito perverso da inexistência de racismo 
no Brasil e levando em conta a continuidade de dinâmicas que limitam 
a produção e a reprodução da vida do povo negro, esta pesquisa trata 
a questão da terra e do território no seu cruzamento necessário com as 
dimensões do racismo, das desigualdades de classe e de gênero. 

Ao dar atenção especial às mulheres quilombolas e às situa-
ções de violência por elas enfrentadas, a pesquisa reconhece o pro-
tagonismo de suas lutas para a sobrevivência dos territórios, bem 
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como as diversas formas de resistência por elas encampadas cotidia-
namente. A não visibilidade dessas mulheres como sujeitas políticas 
ativas na defesa dos seus territórios reforça um ciclo de violência 
sofrido pelas quilombolas, dentro ou fora de seus quilombos. 

Por essas razões, as violências contra os quilombos não podem 
ser compreendidas sem considerar as interseções entre as diferentes 
formas de opressão e de exploração. Mecanismos distintos de violên-
cia se retroalimentam e se coconstituem, produzindo o grave contexto 
de vida nos quilombos em que o racismo institucional tem sido expe-
rimentado de forma cotidiana pela população. A violência, portanto, 
foi trabalhada nesta pesquisa como parâmetro complexo de violação 
de direitos, abarcando a diversidade, a simultaneidade e a pluralidade 
de escalas (local, regional, nacional e global) relativas às ameaças. 

A contaminação das águas e dos rios de um quilombo devido 
ao uso pernicioso de agrotóxicos pelo agronegócio ou por latifundi-
ários vizinhos, situação emblemática do cruzamento de ameaças em 
uma dada situação, acarreta não apenas ameaça à saúde das pessoas 
e danos à fauna e à flora, mas também risco de desagregação social, 
cultural e econômica do próprio território. O mesmo pode ocorrer 
quando um quilombo sobreposto à área pública da União é tomado 
de forma ilegal por agentes privados, sem que os órgãos públicos 
responsáveis adotem medidas para retomada de sua posse, assegu-
rando o direito constitucional quilombola ao território. Esse fato 
tende a provocar fragmentação do território e das relações sociais, 
constituindo-se como ameaça à própria sobrevivência do quilombo.

No que diz respeito aos assassinatos de quilombolas, a pesqui-
sa reiterou a necessidade de cruzamento entre causas, consequências 
da violência e os problemas estruturais enfrentados pelos quilombos, 
confrontando assim narrativas oficiais que desconectam conflitos, 
assassinatos e violações de direitos nos quilombos da violência es-
trutural que impacta a vida das e dos quilombolas. Nesse sentido, no 
decorrer do levantamento de dados, avaliou-se que algumas das nar-
rativas oficiais atribuídas aos homicídios, no que diz respeito às suas 
causas, tendiam a isolar o fato homicídio do contexto mais amplo 
da disputa pelo território. Em algumas situações mapeadas, poderes 
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públicos têm apontado como linha investigativa da causa dos homi-
cídios conflitos familiares/privados ou conflitos envolvendo o tráfico 
de drogas. Neste último caso, veja-se o exemplo da chacina ocorrida 
no quilombo de Iúna, Bahia.

A construção que invisibiliza o conflito fundiário em prol de 
relatos que tendem a isolar a causa da violência em episódios estan-
ques, como o tráfico de drogas ou conflitos privados/familiares em 
territórios negros, urbanos ou rurais, não faz a necessária relação 
entre a consequência – a morte de quilombolas, ameaças e ataques 
sofridos – e as causas estruturais – a situação de abandono e ausência 
de serviços públicos que progressivamente amplia a vulnerabilida-
de dos territórios. Nesse sentido, mesmo que exista desagregação 
das relações sociais e/ou ingerência do tráfico de drogas em alguns 
quilombos, esse fato deve ser também atribuído à deficiência estru-
tural do Estado em assegurar o mínimo constitucional previsto para 
a garantia dos direitos nos/para os quilombos. A morosidade dos pro-
cessos de titulação, conforme analisado nesta investigação, impede a 
imediata e segura garantia de acesso aos territórios pelas e pelos qui-
lombolas, bem como a reprodução social, cultural, econômica e fí-
sica, contribuindo diretamente para o alarmante índice de violência. 

Análise dos dados

No período que vai de 2008 a 2017, os dados relativos a assas-
sinatos de quilombolas foram coletados das bases e dos acervos do-
cumentais da Conaq. A consulta e a sistematização das informações 
permitiram avaliar: (1) a progressão de assassinatos no intervalo de 
tempo destacado; (2) os estados e as regiões com maior índice de 
ocorrências; (3) a área urbana ou rural do quilombo; (4) o contex-
to dos episódios cujas vítimas foram mulheres quilombolas; (5) os 
meios utilizados nos assassinatos; e (6) os agentes violadores.

A organização inicial dos dados de assassinatos até 2017 tam-
bém contribuiu para estabelecer comparações da evolução da vio-
lência no tempo. Foram ainda formulados indicadores para pesquisa 
em profundidade relativa às violações de direitos nos quilombos no 
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ano de 2017. Como anunciado, o segundo eixo da pesquisa, partindo 
de um conceito complexo e cruzado de violência, mapeou, no ano 
de 2017, violações decorrentes de criminalização, ataques, ameaças, 
atos de violência e assassinatos e suas relações com os quilombos e 
territórios quilombolas, caracterizando estados e regiões atingidas, 
os conflitos envolvidos, os agentes violadores e as fases do processo 
de regularização fundiária dos quilombos. 

 Assassinatos de quilombolas entre 2008 e 2017

A preocupação em documentar os episódios de assassinatos 
nos territórios quilombolas sempre esteve presente na atuação da Co-
naq. O amadurecimento político da organização ao longo dos anos 
permitiu aprimorar as ferramentas para coletar e para sistematizar as 
informações relativas às situações de violência. A avaliação da Conaq 
no que diz respeito aos dados disponibilizados indica provável subno-
tificação das ocorrências e, por consequência, a existência de diversas 
situações desconhecidas que não foram mapeadas nesta pesquisa. 

Outra dimensão que explica o provável subdimensionamen-
to dos dados mapeados é a diferença nas formas de identificar o que 
se considera violência nos territórios. A vulnerabilidade que atinge o 
modo de vida quilombola e seus territórios, produzida pela ação com-
binada de diferentes elementos, como a ação de agentes privados asso-
ciados ao agronegócio e ao latifúndio, a ausência de políticas públicas 
sociais básicas e o racismo institucional, gera ciclos de violência que se 
manifestam, não raras vezes, de maneira interna e invisibilizada. 

Esse dado é perceptível nos casos de assassinatos de mulheres 
cometidos pelos próprios companheiros, tendencialmente tratados, 
de forma unilateral, como episódios de violência doméstica. Quanto 
maior o conjunto de forças e de elementos que produzem a sistemá-
tica violência institucional sobre os territórios, maior será a violência 
sofrida pela população quilombola e maiores as dificuldades em se 
mapear e identificar todos os elementos dos vários ciclos de violên-
cia que se retroalimentam. Essa avaliação exige fazer uma leitura 
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complexa dos assassinatos e dos episódios de violação de direitos de 
forma relacionada à luta pelo território.

A mesma descaracterização do processo estrutural de violên-
cia ocorre quando a polícia assume prontamente a tese investigativa 
de que as mortes de quilombolas teriam sido decorrentes de conflito 
com o tráfico de drogas, como aconteceu na chacina no quilombo 
de Iúna, no estado da Bahia. Ainda que haja probabilidade de a vio-
lência em Iúna ter relação com o tráfico, em nenhuma hipótese essa 
tese pode afastar a associação da violência com a luta pelo território. 
Nesse caso específico, vale dizer, relatos do próprio quilombo apon-
tam que as pressões sobre o território se iniciaram tão logo o Rela-
tório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) foi finalizado e 
publicado em 2015, além de existirem outros interesses econômicos 
na área. Por essa razão, resumir a chacina ocorrida ao conflito com o 
tráfico é não enfrentar o problema em suas questões estruturais.

Entre os anos de 2008 e 2017, a pesquisa identificou 13 situações 
em que houve narrativas concorrentes sobre as mortes de quilombo-
las. Essas controvérsias, que cercam os relatos de alguns assassinatos, 
não podem enviesar a leitura política das informações, uma vez que 
a metodologia adotada na pesquisa considera a violência como dado 
complexo e cruzado com outros indicadores de ameaças e de violações. 

Nos últimos dez anos, o ano de 2017 foi o mais violento para 
as comunidades quilombolas de todo o Brasil. De acordo com os da-
dos levantados, o número de assassinatos de 2016 para 2017 cresceu 
em, aproximadamente, 350%. Ainda que consideremos o provável 
subdimensionamento dos dados, tendo em conta as razões já expos-
tas, o crescimento exponencial das mortes revela uma mudança de 
conjuntura política e social que agrava o risco da manutenção dos 
modos de vida e da sobrevivência dos quilombos no país.

Conclusão 

Concluímos informando alguns tipos de conflito que se apre-
sentam nos quilombos e afetam diretamente os quilombolas, ora ti-
rando-lhes o direito de acesso às políticas públicas, ora, como vimos 
nas informações desta pesquisa, tirando-lhes a vida.
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Conflitos com o latifúndio

A violência advinda da pressão do latifúndio sobre os territó-
rios é uma constante em vários quilombos. No dia 24 de março de 
2017, três pistoleiros entraram na casa do casal Sr. Jurandir e Sra. 
Maria Rosa, lideranças do quilombo Marobá dos Teixeiras, localiza-
do no norte do estado de Minas Gerais. O casal foi vítima de tortura e 
tentativa de envenenamento. O Sr. Jurandir foi amarrado a um poste 
de energia elétrica e torturado a golpes de porrete, socos e chutes. 
A Sra. Maria Rosa foi igualmente torturada e obrigada a ingerir um 
líquido que ela acreditava ser chumbinho. Em seguida, ainda amar-
rada, injetaram em seu braço uma substância desconhecida. Nenhum 
pertence pessoal ou quantia monetária foi roubado. Arquivos digitais 
do quilombo e da associação quilombola foram levados. 

O quilombo Maria Joaquina, localizado na divisa entre Arma-
ção dos Búzios e Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, é outro 
exemplo de comunidade em conflito com o latifúndio. Por assumi-
rem posição na defesa da regularização fundiária do território, as li-
deranças têm sido ameaçadas por vizinhos, caseiros e outras pessoas 
que alegam ter propriedades na área. A comunidade sofre igualmente 
com a especulação imobiliária. As lideranças do quilombo sofrem 
ameaças constantemente. As visitas do Incra ao quilombo para tratar 
da regularização acirram os conflitos. 

Raimundo Silva, “Umbico”, 57 anos, liderança do quilombo do 
Charco, foi assassinado em 12 de abril de 2017, por volta das 7h30. 
Seu corpo foi encontrado cinco horas depois. Tendo saído de casa para 
buscar a aposentadoria da mãe em outro povoado, Raimundo foi em-
boscado e alvejado com quatro tiros nas costas, desferidos por uma 
espingarda popularmente conhecida como “Bate Bucha”. O líder qui-
lombola morreu no local. Pelas circunstâncias do crime e histórico 
de violência contra o quilombo, acredita-se na hipótese de execução 
por encomenda, estando descartada, desde o início, a possibilidade de 
latrocínio, já que o dinheiro da aposentadoria foi encontrado no seu 
bolso. O quilombo do Charco é produtor de mandioca, arroz, milho e 
batata. Muito embora a comunidade exista há cerca de 150 anos, até 
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2008, a produção era recolhida por um fazendeiro que afirmava que o 
quilombo estava em sua propriedade e, por essa razão, retia parte dos 
bens produzidos para pagamento do foro. Indignados com a situação, 
quilombolas contestaram a legalidade da exigência, solicitando que 
o fazendeiro comprovasse a propriedade. A falta de comprovação da 
propriedade motivou o fim do pagamento do foro. Desde então, a vio-
lência se intensificou e o quilombo passou a sofrer ameaças, incluindo 
incêndios na sede da associação. A série de ataques e intimidações 
culminou no assassinato de Flaviano Pinto Neto, no ano de 2010.

O Relatório Territorial de Identificação e Demarcação, elabora-
do pelo Incra, foi finalizado em 2012. Contudo, apenas em março de 
2014, foi publicada a portaria que reconhece e declara o Charco como 
comunidade remanescente de quilombo. No ano de 2016, o Incra foi 
condenado, pela Justiça Federal, no âmbito de ação movida pelo Minis-
tério Público Federal no Maranhão, a concluir, no prazo de 36 meses, o 
processo administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titularização e registro dos territórios ocupa-
dos pelo quilombo do Charco, no município de São Vicente Ferrer. 

Como mencionado na ação judicial, a injustificável demora 
por parte do Incra na conclusão do processo de identificação e re-
gistro das terras do quilombo do Charco, em tramitação desde 2009, 
configura omissão que contribui para a ocorrência de graves confli-
tos no território.

Conflitos no contexto de ação de megaprojetos e empresas

A expansão do agronegócio e de atividades de mineração, a du-
plicação de rodovias e a construção de empreendimentos são exem-
plos de situações que geram constantes conflitos nos quilombos. 

O ano de 2017 foi marcante para quilombolas de Barcarena, no 
estado do Pará, em situação de conflito com a empresa norueguesa 
de mineração Hydro Alunorte, que atua há quatro décadas na região. 

No contexto de duplicação da rodovia BR-135, em Itapecuru-
-Mirim, no estado do Maranhão, as/os quilombolas de Santa Rosa 
dos Pretos, localizado às margens da rodovia, estão sob o risco de ter 



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 85

as casas demolidas. Muito embora haja informação de que os estu-
dos para a duplicação da estrada desenrolam-se, pelo menos, desde 
2014, só na última semana de novembro de 2017 que, por acaso, 
as/os quilombolas tiveram conhecimento de que suas casas consta-
vam da lista de desapropriações. Marcações numéricas feitas à tinta 
no acostamento, numeração de árvores feita com placas de metal e 
trabalhadores operando máquinas de terraplanagem em áreas dentro 
do território, essa foi a forma como o problema foi apresentado à 
comunidade que se mobilizou à procura de informações. O processo 
decorreu sem qualquer consulta ao quilombo.

Afetado pelo agronegócio, o quilombo Saco Barreiro, locali-
zada em Pompéu, estado de Minas Gerais, tem um conflito histórico 
com a empresa Agropéu, sucroalcooleira. O quilombo está cercado 
por um canavial e, para além das pressões sobre a posse do territó-
rio, sofre com a chuva de agrotóxicos decorrente das atividades da 
empresa. No ano de 2017, o território seguiu sob ameaça constante 
do avanço do latifúndio, com a expansão das lavouras de cana-de-
-açúcar e ainda impactado pelas chuvas de agrotóxicos. Tal realidade 
obriga as/os quilombolas a abrirem mão do quilombo, sendo, aos 
poucos, expulsos de seu território.

O quilombo Mesquita, no estado de Goiás, cujo território foi par-
cialmente ocupado pela construção de Brasília, é constantemente ame-
açado pela especulação imobiliária. A comunidade vivencia conflitos 
com o grupo Alphaville, que construiu um condomínio de luxo há dez 
quilômetros do quilombo, e com a empresa Divitex, que ocupa 1.200 
hectares do território quilombola. O racismo institucional por parte do 
poder público municipal é outra das realidades enfrentadas pelas lide-
ranças. A construção de uma cova no terreno da mãe de uma liderança 
do quilombo é um exemplo das ameaças e intimidações sofridas.

O racismo institucional como indutor de conflitos e 
violações de direitos

Como abordado anteriormente, o racismo institucional é um 
conceito que abarca diversas violações mapeadas pela pesquisa, re-
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sultado da omissão e/ou ação direta e indireta de agentes públicos 
e privados. Os exemplos que seguem tratam de casos de racismo 
institucional no âmbito do sistema de justiça. 

O primeiro deles envolve Maria das Graças de Jesus (Graci-
nha), quilombola de Toca de Santa Cruz, em Paulo Lopes, no estado 
de Santa Catarina. Em 2014, uma denúncia motivou o Ministério 
Público a, arbitrariamente, mover uma ação para retirar as duas filhas 
de Gracinha, sob o argumento de que esta não teria capacidade men-
tal para cuidar das crianças e as expunha a maus-tratos. As crianças 
foram colocadas em um abrigo na Casa Lar Chico Xavier, em Bigua-
çu, longe do quilombo. Em 30 de novembro de 2017, a 1ª Câmara 
de Direito Cível do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) 
deferiu a destituição de seu poder familiar. 

Outro caso emblemático envolve o quilombo de Barra do Pa-
rateca, em Cariranha, estado da Bahia. Um juiz estadual, latifundiá-
rio, ajuizou duas ações de reintegração de posse contra o quilombo, 
obtendo decisões favoráveis na justiça federal. Os quilombolas têm 
sido sistematicamente responsabilizados pelos crimes que ocorrem 
na região (explosão de caixas eletrônicos, roubo de gado etc.). Em 
um exemplo grave no último ano, foi decretada, de uma única vez, a 
prisão de quinze quilombolas. 

Criminalização e prisões arbitrárias nas disputas pelo 
território

No estado de Minas Gerais, no dia 31 de julho de 2017, parte 
da área do quilombo dos Luízes foi invadida por um grupo armado 
sob ordens de um suposto proprietário do terreno. Esse mesmo grupo 
invasor contatou a Polícia Militar, tendo sido prontamente atendido. 
De forma truculenta, a Polícia Militar chegou ao território com seis 
viaturas e deteve quatro pessoas do quilombo, sob a alegação de que 
as moradoras e os moradores do Luízes teriam cometido o crime de 
esbulho possessório. Trata-se, contudo, de um território já delimi-
tado e identificado pelo Incra como comunidade remanescente de 
quilombo. Uma das quilombolas narrou o episódio de racismo ins-
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titucional sofrido na delegacia: “O delegado deu uma gargalhada na 
nossa cara quando dissemos que éramos quilombolas. Eu respondi 
que ele respeitasse nossa comunidade. Ele disse que calássemos a 
boca ou ia dar voz de prisão para todo mundo”. 

O quilombo dos Luízes fica em uma área valorizada da capi-
tal mineira. Surgido em 1895, antes mesmo da fundação da cidade, 
o quilombo convive há décadas com a especulação imobiliária que 
afeta seu território. Ameaças de invasores, sobretudo empresários e o 
próprio poder público municipal, são alguns exemplos. Desde 1966, 
quando o território foi cortado para abertura de uma grande avenida, 
a área do quilombo diminuiu dos 18 mil metros quadrados iniciais 
para menos de 6 mil metros quadrados.

Quilombolas da comunidade de Caçandoca, em Ubatuba, esta-
do de São Paulo, vem sendo criminalizadas pela polícia ambiental do 
estado. A comunidade localiza-se em área supervalorizada e, desde 
meados da década de 70, sofre com processos de especulação imobi-
liária e expropriação do território. Em decorrência desses conflitos, 
as atividades de agricultura e pesca foram reduzidas, e, atualmente, 
o quilombo tem como alternativa de renda o ecoturismo de base co-
munitária.

As famílias desejam expandir, fazer adaptações e melhorias 
em suas casas e no território, porém as autuações da polícia ambien-
tal têm sido um obstáculo. De acordo com advogadas e advogados 
populares que acompanham o conflito, estima-se pelo menos onze 
processos abertos contra as famílias quilombolas. A área suposta-
mente desmatada, que está na base das autuações da política ambien-
tal, é considerada um córrego (área de restinga e, portanto, de preser-
vação permanente). De acordo com o Incra e o Instituto Geológico 
do Estado, contudo, trata-se de uma valeta artificial de escoamento 
de águas pluviais.

NOTA 1 

Este artigo analisa parte das informações e dos dados coleta-
dos numa pesquisa realizada pela Conaq e Terra de Direitos e pu-
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blicada em 2018. Diante disso, alguns gráficos e informações mais 
detalhadas o/a leitor/a poderá encontrar na pesquisa, já disponível 
nos seguintes endereços: www.conaq.org.br e https://terradedireitos.
org.br/. Nosso objetivo neste artigo foi analisar parte dos dados co-
letados para demonstrar como o racismo institucional, os grandes 
empreendimentos e o agronegócio e outros têm ceifado vidas de li-
deranças quilombolas em todo o Brasil em função das disputas dos 
territórios. Pode-se afirmar pelos dados desta pesquisa que o Estado 
é um dos agentes violadores dos direitos dos quilombolas.

NOTA 2

Informamos que parte dos dados sobre o tema será ampliada 
com o segundo volume da pesquisa e que as informações sobre racis-
mo e violência contra os quilombolas ficarão mais nítidas, ao mesmo 
tempo que ficará mais claro como os quilombos estão expostos aos 
vários tipos de violência.



GRAVIDEZ DE ADOLESCENTES NEGRAS 
NA CIDADE ESTRUTURAL-DF 

Por outras histórias e outras políticas públicas

Rayssa Araújo Carnaúba
Renísia Cristina Garcia Filice

Este capítulo traz reflexões que compõem parte de uma 
extensa pesquisa de mestrado realizada no Programa de Pós Gra-
duação em Educação, modalidade Mestrado Profissional, da Fa-
culdade de Educação da Universidade de Brasília (2017-2019). O 
estudo considera a existência da evasão escolar de adolescentes 
negras e mães residentes na Cidade Estrutural, no Distrito Fede-
ral, como um dado; busca traçar, numa abordagem qualitativa, 
os principais motivos elencados por gestores/as de uma escola 
do Ensino Médio, do Posto de Saúde, do Conselho Tutelar e da 
Casa da Paternidade para a evasão das adolescentes; e pretende 
delinear quais as ações públicas em curso. Também foi uma das 
preocupações da investigadora registrar as histórias de vida e tra-
jetórias de adolescentes mães. Por se tratar de uma pesquisa que 
se compromete com a transformação social e com a emancipação 
social, houve um cuidado especial na criação de mecanismos me-
todológicos diversificados para a realização de uma escuta sensí-
vel às adolescentes negras grávidas e/ou mães. 

Nesse sentido, foi feito um esforço intencional de utilizar 
métodos combinados (FILICE; CARNAÚBA, 2019), que agre-
gassem contribuições do materialismo histórico dialético, e, 
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embora se reconheça a crítica dessa junção, assumimos a con-
tribuição da perspectiva decolonial (QUIJANO, 2005; GROS-
FOGUEL, 2018) e adotamos a interseccionalidade de gênero, 
raça, classe e geração (CRENSHAW, 1989; CARNEIRO, 2003; 
COLLINS, 2014; HOOKS, 2017; BOTELHO; NASCIMEN-
TO, 2016) como eixo metodológico de análise. Busca-se, ainda, 
contornar a terminologia “sujeit(a)s de pesquisa” e adotar, pelo 
menos em relação às adolescentes, uma perspectiva de copartici-
pantes. Nessa complexa abordagem qualitativa, devido às várias 
interações metodológicas que o tema evoca – a relação políticas 
públicas e interseccionalidade de gênero, raça, classe e geração –, 
intitulamos o processo de métodos combinados e metodologias 
interativas (FILICE; CARNAÚBA, 2019). Além das clássicas 
técnicas de pesquisa empregadas (análise documental e entrevis-
tas semiestruturadas), também utilizamos, de forma combinada, 
entrevistas narrativas (MUYLAERT et al., 2014) e a história de 
vida (PAULILO, 1999) como parte da metodologia interativa. 
Feito esse preâmbulo metodológico, que detalharemos um pouco 
mais à frente, seguem alguns dados básicos sobre o desenho e 
local da pesquisa.

Ao contar sua vida, o sujeito fala de seu contexto – fala do pro-
cesso por ele experimentado, intimamente ligado à conjuntura social 
em que ele se encontra inserido. Definimos como recorte de cam-
po de pesquisa o Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 
(SCIA) – Estrutural. Também conhecida como Cidade Estrutural ou 
apenas Estrutural. Localizada no Distrito Federal (DF), possui uma 
população estimada em 39.015 habitantes (CODEPLAN, 2016). 
Formou-se na década de 1980 a partir de uma ocupação e consoli-
dou-se com forte presença de catadores de materiais recicláveis, que 
lá fizeram suas moradias próximas ao chamado lixão da Estrutural. 
Resistiram às inúmeras tentativas governamentais de acabar com a 
ocupação, garantindo suas moradias, a uma distância aproximada de 
apenas 15 km da capital do país.

A escolha de uma escola na Cidade Estrutural para a pesquisa 
de campo deve-se ao grau de vulnerabilidade da região. De acordo 
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com dados da Codeplan (2016), apenas 1,53% declararam ter tido 
acesso ao nível superior, sendo que a média do DF é de 23,43%. 
Quase metade da população tem como escolaridade o “Fundamen-
tal incompleto” (45,21%). A renda média é de 2,54 salários míni-
mos, e a renda per capita, de 0,66 salário mínimo, novamente as 
menores taxas do Distrito Federal. A Estrutural, junto com Itapoã, 
São Sebastião e Fercal, apresenta os menores índices de frequência 
escolares até os 5 anos de idade, o que nos sugere a falta de acesso 
dessa população à educação infantil. Daí nossa busca em traçar a 
relação evasão escolar de adolescentes negras grávidas e/ou mães 
e as políticas educacionais e de saúde implementadas. Coube ainda 
questionarmos até que ponto está imbricada no processo histórico 
a cultura racista, sexista e classista de nossa sociedade; e qual a sua 
relação com a evasão escolar de adolescentes negras residentes na 
Cidade Estrutural. Diante do exposto, o capítulo está dividido nas 
seções, além da Introdução e Considerações finais: 1. Métodos com-
binados e metodologia interativa; 2. Resultados; 2.1 O Centro de 
Desenvolvimento da Criança (CDC); e 2.2 As mães adolescentes: 
outras histórias, outras políticas públicas.

Métodos combinados e metodologia interativa 

Inicialmente, o intuito era que a pesquisa fosse realizada em 
uma escola de Ensino Médio da Cidade Estrutural, com vistas a ve-
rificar o número de adolescentes grávidas, a gestão em relação ao 
acolhimento às adolescentes, o atendimento à legislação pertinente 
e o acompanhamento aos estudos domiciliares. Isso não foi possível 
pela ausência de registro nas escolas, o que nos levou a procurar os 
centros de saúde, considerando a necessidade de se fazer o pré-natal. 

A análise documental foi feita na legislação nacional pertinente 
e nos cadernos de registro das equipes de Saúde na Família, do Posto 
de Saúde da Estrutural. Buscou-se verificar o caráter transversal na 
atuação das políticas de educação e saúde, considerando a relação 
entre a maternidade na adolescência e a evasão escolar. Em particu-
lar, tentávamos identificar como esse percurso estava cotejado pela 
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trajetórias singulares (ou não) de adolescentes negras. A análise do-
cumental visou à interpretação e análise de informações contidas em 
documentos oficiais ou relatórios (SÁ-SILVA, 2009), e também das 
políticas públicas constantes no Programa Saúde nas Escolas (PSE). 
Foram analisados como instrumentos de políticas, também, os dados 
referentes às características socioeconômicas da população brasilei-
ra, disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), como a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(Pnad), e a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (Pdad), da 
Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan). 

O Centro de Saúde da Cidade Estrutural conta com 12 equipes 
de Saúde da Família. Essas equipes têm cadernos ou planilhas de 
Excel de acolhimento de gestantes, em que registram os detalhes 
do pré-natal de cada uma delas. Na pesquisa exploratória por um 
desses cadernos, identificaram-se dez equipes potenciais colabora-
doras. De posse dos dados das dez equipes, buscamos levantar dados 
do triênio 2016-2018. Interessavam os números totais de pré-natal e 
a informação de quantas eram adolescentes à época. Nem todas as 
equipes tinham todos os anos registrados, por vários motivos: algu-
mas equipes eram novas na unidade e começaram em 2018, outras 
equipes haviam se mudado de prédio e perderam alguns registros, e 
outros motivos. Por isso, selecionamos cinco equipes com registros 
completos desse triênio e chegamos aos dados a seguir, sobre a por-
centagem de pré-natais adolescentes realizados:

- 18,89%, em 2016;
- 19,55%, em 2017;
- 21,35%, em 2018.

De acordo com essas porcentagens, em média, 20% das ges-
tantes atendidas no Centro de Saúde da Cidade Estrutural são adoles-
centes entre 12 e 18 anos.

Contrariando nossas expectativas, também não foi possível 
contatar com facilidade as adolescentes no Posto de Saúde. En-
quanto mapeávamos essas adolescentes, foi aplicado questionário, e  
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realizadas entrevistas semiestruturadas com os profissionais da es-
cola e do Posto de Saúde. Também fomos levadas a falar com o 
Conselho Tutelar e chegamos a uma líder comunitária muito atuante 
na região. Foi assim que tivemos contato com a Casa da Paternidade, 
na qual ela atua, e foi nesse universo que chegamos às três mães que 
compõem nosso estudo. 

Considerando o exíguo espaço deste capítulo para a descrição 
de todos os processos, focaremos apenas nas falas da líder comuni-
tária, das três adolescentes negras e mães e da avó de uma delas. Os 
registros da escola, do Centro de Saúde e do Conselho Tutelar com-
põem a dissertação e farão parte de outro artigo. 

Dando continuidade, as entrevistas narrativas foram reali-
zadas com a líder da comunidade local, que chamamos de Carolina 
Maria (nome fictício), e com as adolescentes. Realizamos várias idas 
à Cidade Estrutural e, em meio às conversas informais, cotidianas, 
despertávamos o interesse pela pesquisa, ato contínuo, solicitávamos 
autorização para as entrevistas narrativas, que se configuraram em 
histórias de vida, e também para a sua gravação.

A líder comunitária local, Carolina Maria, levou-nos às três ado-
lescentes mães e a uma avó, incluída pela sua grande contribuição ao 
estudo. A todas atribuímos nomes fictícios em homenagem a importan-
tes escritoras negras brasileiras, com vistas a preservar o anonimato. 
Respectivamente: Carolina Maria (de Jesus), a líder comunitária; Bea-
triz (Nascimento), Lélia (Gonzalez), Ângela (Figueiredo), as três ado-
lescentes negras e mães; e Sueli (Carneiro), a avó de uma delas, Lélia.

As narrativas sobre as histórias de vida (HV) das adolescentes 
mães foram realizadas em suas residências após contato inicial. Hou-
ve contato presencial prévio com Beatriz, ocasião em que conheci 
sua mãe e ela assinou a autorização para que sua filha participasse da 
pesquisa. Com as demais, a conversa aconteceu ao longo de alguns 
dias por meio de aplicativo de mensagem de celular, Whatsapp. As 
entrevistas narrativas ocorreram em horário escolhido pelas coparti-
cipantes de pesquisa, na presença de suas responsáveis. Seus relatos 
de HV foram gravados, transcritos e, em seguida, apresentados para 
as adolescentes em horário e local previamente combinados. 
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Com as estratégias metodológicas descritas, intencionamos 
compreender e interpretar aspectos da vida dessas adolescentes a 
partir da significação subjetiva que elas mesmas dão às suas ações, 
com vistas a aproximarmo-nos da construção identitária delas e de 
suas leituras sobre a maternidade na adolescência. Perceber a afir-
mação de suas identidades a partir de suas trajetórias sociais e in-
dividuais foi o nosso foco, mas as circunstâncias obrigaram-nos a 
considerar, num viés marxista (FILICE, 2011), o peso da estrutura 
racista, classista e sexista na interação com as escolhas. Ao final, 
como parte da metodologia interativa, retornamos às adolescentes 
para a apresentação do resultado e para corrigir fluxos ou incorpo-
rar, se necessário, falas. Nesse percurso, em que interagimos num 
delicioso café e bate-papo em suas residências, já familiarizadas e 
com laços de confiança estabelecidos, elas confirmaram seus relatos 
e autorizaram o registro neste estudo. Suas percepções sobre o traba-
lho realizado são de grande importância na metodologia. Todas elas 
retornaram suas entrevistas transcritas inalteradas, concordando com 
o que estava transcrito ali.

Em seguida, o conteúdo foi analisado tendo por base as cate-
gorias que emergiram das entrevistas narrativas e histórias de vida. 
Os temas surgiram a partir do diálogo entre pesquisadora e coparti-
cipantes de pesquisa, que é rico em detalhes sobre a percepção delas 
mesmas na condição de adolescentes mães.

Como o objetivo principal do estudo foi traçar o perfil das 
demandantes de políticas educacionais para adolescentes mães, pri-
mordialmente ouvi-las foi necessário. São esses relatos e análises 
que registramos neste capítulo. O intuito foi buscar compreender e 
verificar se: (i) houve suporte e auxílio familiar para que os estu-
dos não fossem interrompidos; e (ii) como as adolescentes mães se 
sentiram em relação aos amigos da escola. Em relação ao meio, o 
intuito era verificar (iii) como a gestão escolar e os/as professores/as, 
bem como os profissionais do Posto de Saúde, lidaram com as alu-
nas grávidas; e (iv) se seria possível verificar a influência dos papéis 
de gênero e do racismo na forma de lidarem com as adolescentes 
grávidas ou mães. Em relação seja à escola ou ao Posto de Saúde, 
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o intuito era avaliar (v) em que medida tinham ciência do papel da 
saúde e, mais ainda, da escola e da educação como instrumentos de 
dignidade e emancipação humana. Não abordaremos o material co-
lhido junto aos agentes de saúde e da escola, pois elegemos como 
foco a importância das HVs para o estudo realizado e a percepção 
das adolescentes e suas trajetórias. 

Os produtos das HVs das adolescentes mães são, como salien-
tado por Silva et al. (2007), uma produção de si mesmas, uma vez 
que são o “subjetivo dos sujeitos, através do método de histórias de 
vida, temos acesso à cultura, ao meio social, aos valores que elegeu 
e, ainda, à ideologia” (SILVA et al., 2007, p. 32).

O intuito é dar visibilidade à voz das adolescentes grávidas/
mães. Por se tratar de uma pesquisa realizada no Mestrado Profissio-
nal da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, e o pro-
duto final ser a proposta de um curso e uma cartilha sobre “Educa-
ção, políticas públicas e interseccionalidade em gênero, raça, classe 
e geração”, o intuito é contribuir para a promoção da justiça social, 
dos direitos humanos e para a inclusão de gênero e raça, com base 
num produto antirracista e antissexista.

As narrativas sobre as HVs dessas adolescentes foram produ-
zidas individualmente, adotando-se o método das “entrevistas narra-
tivas” (BAUER; GASKELL, 2002). Buscamos privilegiar a escuta 
e valorizar a voz daquelas que são as únicas a terem conhecimento 
profundo acerca de suas vidas e experiências. O aspecto contextual 
foi construído nas visitas realizadas, nos dois meses que Carnaú-
ba passou na Casa da Paternidade, pelos documentos oficiais, pelos 
questionários e entrevistas realizadas com os/as profissionais da es-
cola e do Posto de Saúde envolvidos no contexto da maternidade 
adolescente e evasão escolar.

A contribuição do materialismo histórico dialético foi incon-
tornável devido aos registros acerca da desigualdade estrutural social 
e seus impactos, e por se tratar da Cidade Estrutural, já descrita em 
seus aspectos socioeconômicos e raciais. 

Lowy (1997, p. 23), em sua leitura da obra marxista, afirma que 
a emancipação autêntica só acontece por meio da autoemancipação: 
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Em outras palavras: a autoemancipação é a única forma 
de emancipação autêntica. Deste ponto de vista, a célebre 
fórmula do Manifesto inaugural da Associação Internacional 
dos Trabalhadores resume, em sua brevidade lacônica, o núcleo 
mais central do pensamento político marxiano: “A emancipação 
dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores”. A 
revolução como práxis autolibertadora é simultaneamente a 
mudança radical das estruturas econômicas, sociais e políticas, 
e a tomada de consciência, pelas vítimas do sistema, de seus 
verdadeiros interesses, a descoberta das idéias, aspirações e 
valores novos, radicais, libertários.

É nesse aspecto que combinamos as metodologias. Assumi-
mos o conceito de autoemancipação marxista (LÖWY, 1997), que 
compomos com o caráter libertário da educação de uma feminis-
ta negra norte-americana, hooks (2017),11 porque, como veremos, 
aproxima-se muito da visão de mundo apresentada por uma das nos-
sa coparticipantes, Carolina Maria, a líder comunitária da Cidade 
Estrutural. A importância da decolonização de nossas mentes para 
avançarmos como nação (QUIJANO, 2005) compõe nossa inter-
pretação como proposta teórica basilar para esta pesquisa. Embora 
saibamos que a proposta decolonial considera a teoria focalizada 
territorialmente, contracolonial, e, na sua própria origem, avança 
em relação ao marxismo, combinaremos essas metodologias, posto 
nosso interesse em dar voz às adolescentes da pesquisa, individu-
almente. No entanto, não deixamos de lado a estrutura, aspectos 
sócio-históricos, políticos e econômicos que, em certa medida, atra-
vessam as trajetórias das coparticipantes (FILICE; CARNAÚBA, 
2019). Então, baseadas em Marx, mas também em leituras decolo-
niais, entendemos que os racialmente oprimidos também não preci-
sam de salvadores/as, apenas eles/as próprios/as podem “aplicar o 
remédio” (OKOLIE, 2008). 

11   A escritora bell hooks adotou a grafia do seu nome com iniciais minúsculas por con-
siderar que nomes e títulos não têm tanto valor quanto as ideias.
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 Segundo Okolie (2008, p. 199):

É claro que os investigadores antirracistas podem adoptar 
elementos das metodologias de investigação utilizadas nas 
Ciências Sociais em geral [...] Mas isto é insuficiente. Os 
sentidos e as interpretações subjectivas são fundamentais, por 
que o antirracismo não se limite a lidar com os fenômenos 
objetivos que sejam observáveis; também lida com as suas 
formas escondidas, os sentidos subjectivos das pessoas. E estes 
têm de ser situados no seu contexto histórico, socioeconômico e 
político mais abrangente. 

A partir dessas diferentes fontes, buscamos traçar parte do 
quadro complexo que envolve as adolescentes ouvidas nesta pesqui-
sa, sem a pretensão de esgotá-lo. 

Cabe ressaltar que, numa perspectiva metodológica antirracis-
ta, torna-se indispensável construir esta pesquisa com a aprovação 
das entrevistadas, de modo que as coparticipantes aprendam com 
as investigadoras, ao mesmo tempo que as investigadoras aprendam 
com elas, impedindo que nos apropriemos ou empreguemos inde-
vidamente os conhecimentos dessas adolescentes (OKOLIE, 2008). 
Por isso, adotamos metodologias interativas, principalmente com o 
cuidado no retorno das HVs. Segundo Duarte (2004), transcrever 
e ler as entrevistas, individualmente, uma de cada vez e antes de 
partir para a escrita do texto final, em vez de transcrevê-las todas  
de uma vez, colabora no sentido de evitar respostas induzidas e tam-
bém reavaliar os rumos da pesquisa. O retorno das coparticipantes é 
o arremate final nesse processo, que se pretende minimamente mais 
respeitoso. Compromete-se com as pessoas, muito mais do que com 
a técnica, e não se pretende neutro. Entrevistadas e entrevistadora 
são tocadas com o que ouvem, e, no caso da segunda, espera-se, 
contribua para a formação de acadêmicas e profissionais mais com-
prometidas com a transformação social e emancipação humana. 

Por esse motivo, quando da realização das entrevistas narra-
tivas e após a transcrição, submetemos o texto para apreciação das 



98 Estudos da Pós-Graduação

adolescentes, para que nos dissessem se concordavam ou não e se 
gostariam de mudar algo.

Resultados:

O Centro de Desenvolvimento da Criança (CDC)

O CDC é um dos projetos da Casa de Paternidade, criado pela 
iniciativa de mulheres negras. Localiza-se na Comunidade Santa 
Luzia, um dos setores da Cidade Estrutural. Segundo Silva (2017), 
a Comunidade Santa Luzia surgiu de uma ocupação na década de 
1990, em torno do Lixão da Estrutural. De acordo com o Censo de 
2010 (IBGE), tornou-se um aglomerado subnormal ou favela, local 
considerado impróprio para moradia, por não oferecer acesso a direi-
tos básicos, tais como: educação, saúde, cultura, saneamento básico, 
entre outros. 

O CDC é uma creche sem fins lucrativos, atualmente atende 
60 crianças, de 0 a 5 anos de idade e sobrevive de doações. As crian-
ças começam a chegar às 6h, e muitas vão embora apenas às 18h. 
Além de receber doações de alimentos, faz bazar com roupas arre-
cadadas e, com o que arrecada, paga as monitoras. A coordenadora 
da Casa de Paternidade é Carolina Maria, a líder comunitária citada 
anteriormente. Ela nos concedeu algumas informações por meio da 
entrevista narrativa (MUYLAERT et al., 2014). Com uma leitura 
imbricada no cotidiano da Cidade Estrutural, e com conhecimen-
to sobre a trajetória das adolescentes na comunidade, até porque se 
confunde com sua própria vida – negra, jovem e mãe de quatro filhos 
–, Carolina descreve sua visão sobre o tema adolescentes mães e 
evasão escolar:

São vítimas. Por que eu digo que elas são vítimas? É mais pela 
cultura da família, pela falta de informação. A gente tem um 
grupo de adolescentes que a gente trabalha com a informação 
para prevenção para que isso não venha acontecer com elas. E aí, 
quando acontece, aí é duas vezes pior para elas, porque a maioria 
são negras, da periferia, baixa renda, então qualquer lugar que 
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elas for, elas vão ser criticadas milhões de vezes, porque é pobre, 
grávida, e ainda tem 12 anos. Há muito dessa demanda pra mim 
de meninas, por isso a gente montou esse grupo, não só de dar as 
coisas para elas, mas também de acolher, porque já aconteceu. 
Então criticar elas não adianta, tem que passar informação para 
não se repetir duas, três, quatro vezes (informação verbal).12

Carolina Maria apresenta clareza da visão interseccional em 
seus aspectos raciais, geracionais, de gênero e de classe que atraves-
sam a questão da gravidez adolescente daquela localidade. Aciona a 
imbricação das diferentes assimetrias com a seriedade que o assunto 
requer e, na dissertação, une-se à nossa defesa da interseccionalidade 
não só como uma ferramenta de compreensão da realidade dessas 
adolescentes negras e mães, mas sim como uma metodologia impor-
tante para o campo das políticas públicas. Sua análise da presença do 
Estado imbricada na sua percepção, e como acionou o seu envolvi-
mento com a comunidade, revela maturidade de análise:

E aí eu reparei que o governo não tem nada para apoiar essas 
meninas, eles não têm, eu fui no conselho tutelar, eu fui no 
Cras [Centro de Referência de Assistência Social], fui no Creas 
[Centro de Referência Especializado de Assistência Social], eles 
não têm nenhum projeto: “Ah, vamos dar algum benefício”. Não. 
Eles dão pra mãe da adolescente. A mãe que pega o benefício, 
só que aí a mãe abandonou, jogou pra casa do outro, eles não 
têm uma fiscalização, sabe, uma coisa para como ajudar essas 
meninas. Não têm um psicólogo, não têm um grupo que possa 
ajudar, e não é uma, duas mães, se a gente dá uma andadinha a 
gente acha... E aí aqui na Estrutural não tem ninguém, nem um 
órgão público, nada que possa fazer uma prevenção disso, ou 
fazer que depois delas grávidas que elas não venham a repetir. 
Não tem (informação verbal, grifo nosso).13

12 Carolina Maria, entrevista realizada em abril de 2019.
13 Idem.
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Carolina evidencia a consciência dos processos de exclusão 
que incidem sobre as adolescentes, bem como denuncia a completa 
ausência de políticas públicas específicas para essas adolescentes. 
Há registros de que iniciativas como a dela vêm preenchendo al-
guns vazios deixados pelo Estado na vida das pessoas da Cidade 
Estrutural. São ações que nem sempre possuem a participação do 
Estado, por isso não são consideradas ações públicas. Carolina reve-
la algo central: denuncia um quadro de extrema complexidade que 
prescinde não só da presença de agentes públicos, seja do campo 
educacional, da saúde, do serviço social, mas de agentes qualificados 
e sensíveis à realidade posta, como algo essencial.

Sobre a evasão escolar, continua: “Aí abandona a escola né? 
Abandona a escola, [...] e fica meio difícil pra elas voltarem estudar, 
porque tem uma criança, e quem tem o apoio da família, tanto da 
família do pai, quanto da família da mãe, até que pode voltar né, mas 
pra quem não tem esse apoio, não tem como estudar”.14

Carolina revela a importância da rede de apoio após o parto 
para que a evasão escolar não aconteça e da provisão de (in)forma-
ção para que a gravidez não se repita.

Acerca do papel dos professores e do acolhimento da escola, Ca-
rolina fez uma reflexão que acreditamos ser fundamental para este artigo:

Os professores estão tão incontentes, não tão contente com seu 
salário, com a estrutura da escola que eles trabalham, então 
eles não conseguem desenvolver um papel bacana. Às vezes o 
professor está tão estressado, que ele não consegue ver a parte 
humana daquela pessoa. Na escola, hoje em dia perdeu essa 
cumplicidade de professor com aluno, acho que foi perdido isso. 
[...] Uma vez teve um assalto ali no Lúcio Costa eu estudava à 
noite ali no EJA no Guará, aí o professor falou assim: “só pode 
ter sido menino da Estrutural” [...] o menino pegou um apagador 
e tacou no professor, aí o professor desmaiou e disse que não ia 
mais dar aula pra gente. Mas os dois lados foram errados, não 

14   Carolina, entrevista realizada em abril de 2019.
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foi só um. Então esse tipo de coisa afasta aluno de professor, eu 
acho que a falta de acolhimento, e eu acho que a escola não tem 
isso, e eu não sei como eles fariam pra passar uma informação 
legal, porque só falar sobre camisinha masculina e feminina, e 
falar que todo mundo deve usar, não é assim que se trabalha 
com adolescente, adolescente é totalmente diferente. [...] E aí 
quando você acolhe, você abraça, eles começam a te obedecer, 
porque você cria um convívio com a criança, então se a escola 
não consegue criar isso, é muito mais difícil de ensinar, mesmo 
sendo militar, mesmo sendo qualquer coisa, é muito difícil 
ensinar se não tem, eu acho que tudo parte daí na sociedade, se 
a sociedade soubesse mais acolher... Aí o menino vai pra escola 
já querendo botar tudo aquilo para fora, toda a rebeldia, todo 
sufoco que ele tá passando dentro de casa, vira aí ele acha quem? 
Quem que tá aí 24 horas por dia à disposição? As coisas ruins, 
os caminhos da boca de fumo. Eles não chegam xingando, eles 
chegam acolhendo, chegam com amizade, essa é a realidade de 
uma comunidade, muitas coisas ruins estão sempre ali naquela 
conversa de acolhimento, de eu vou cuidar de você, e os meninos 
cai. Essa é a minha visão, que a escola não tem acolhimento, que 
os professores não conseguem acolher as crianças, não consegue 
criar um elo, enxergar cada pessoa como indivíduo, ele vai 
ensinar o português, matemática, só. Mas quando parte para o 
corpo da pessoa, que tá ali na dúvida, se eu vou, não vou, o 
menino tá pressionando se transa ou não transa, mas todo mundo 
fala, que todo mundo já fez... (informação verbal, grifo nosso).15

Carolina suscita várias reflexões com sua fala. Trata do dis-
tanciamento entre professor e aluno e das consequências desse “pro-
fissionalismo”. Remete-nos a bell hooks (2017) quando esta alerta 
que o capitalismo condiciona o modo como pensamos sobre amor 
e carinho e sobre como tentamos separar a mente e o corpo. “Mes-
mo quando os alunos anseiam desesperadamente pelo toque do co-
nhecimento, os professores têm medo do desafio e deixam que sua  
 

15 Carolina Maria, entrevista realizada em abril de 2019.
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preocupação com a possibilidade de perder o controle sobrepuje seu 
desejo de ensinar” (HOOKS, 2017, p. 263). Em vez desse distancia-
mento, Carolina, assim como hooks, sugere que pratiquemos o amor 
e o acolhimento, pois “Devemos voltar coletivamente para uma vi-
são política radical da mudança, enraizada em uma ética do amor 
e buscar, mais uma vez, transformar coletivos de pessoas, negras e 
não negras” (HOOKS, 2006, n.p.).16 A articulação entre as duas falas 
mostra como o racismo e a violência estruturam a miséria e criam 
um amálgama de abandono entre os mais carentes. E só o acolhi-
mento amoroso pode romper o ciclo.

Essa líder comunitária fala-nos ainda de uma situação de vio-
lência vivenciada em sala de aula, fruto do preconceito do professor 
e da pressão e acúmulo de violência do aluno, uma dinâmica de troca 
violenta entre ambas as partes. Para hooks (2006, n.p.), “Uma cul-
tura de dominação é anti-amor. Exige violência para se sustentar”. 
Assim, uma forma de romper com a violência é lutar contra essa 
cultura de dominação. “Escolher o amor é ir contra os valores predo-
minantes dessa cultura” (2006, n.p.).  Além do mais, Carolina alerta 
para a necessidade de se recuperar a confiança entre escola/aluno e 
professor/aluno, pois a falta dessa é o maior impeditivo para que os 
estudantes se apropriem de conhecimentos em geral e, em particu-
lar, informem-se sobre educação sexual e a prevenção da gravidez 
adolescente. A falta de acolhimento nas escolas de uma população 
econômica e afetivamente carente faz com que se busque preencher 
os vazios com a marginalidade, as drogas, que são meios acolhedo-
res, nos quais, muitas vezes, os adolescentes encontram amizade, 
acolhimento e apoio. A desestrutura da sociedade, nesses termos, é 
reveladora da omissão e desinteresse do Estado e do fracasso das 
relações estabelecidas em sociedades que naturalizam a violência so-
bre determinados segmentos. No caso deste estudo, referimo-nos às 
adolescentes negras.

16 Não paginada. Tradução para uso didático por wanderson flor do nascimento. 
Disponível em: https://medium.com/enugbarijo/o-amor-como-a-pr%C3%A-
1tica-da-liberdade-bell-hooks-bb424f878f8c. Acesso em: 25 jun. 2019.
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Aproximando Carolina e hooks, duas mulheres negras e sensí-
veis, vimos que o amor é libertador e revolucionário e compõe sim com 
a qualidade da ação pública, na ausência do Estado. Um ambiente edu-
cacional com amorosidade e acolhimento é mais propício à emancipa-
ção de indivíduos que chegam social e racialmente oprimidos. Pensar 
métodos de captar as visões de mundo seja dos gestores/as e tomadores 
de decisão, bem como acerca dos/as demandantes de políticas públicas 
numa perspectiva transversal e interseccional torna-se essencial para 
refinar os debates acerca da desigualdade social, racial, gravidez ado-
lescente e evasão escolar. Torna-se urgente pensar também mecanis-
mos e instrumentos que tornem o chamado “diagnóstico” do campo de 
implementação de políticas públicas mais acurado e eficaz no mapea-
mento das maiores dificuldades a serem enfrentadas para solucionar, 
por exemplo, o problema de evasão das adolescentes negras e mães.

No geral, nota-se que as adolescentes não podem continuar 
estudando porque têm outras urgências: trabalhar, prover sustento, 
cuidar de uma nova vida dependente delas. A mulher negra da perife-
ria, mãe de quatro filhos, teve esse olhar empático, essa consciência 
racial e de classe, que faltou a profissionais da saúde, da educação. 
Seu olhar sensível nos levou até as jovens, as quais revelam suas his-
tórias e confirmam: outras políticas públicas se fazem necessárias, 
mais sensibilidade, diferentes abordagens e metodologias que apro-
ximem universidade e demandantes de políticas públicas, também. 

As mães – por outras histórias e outras políticas públicas

Beatriz

Beatriz é uma adolescente negra de 16 anos, seu filho está 
prestes a fazer dois anos. Conheci-a por meio do Centro de Desen-
volvimento da Criança, Projeto Casa da Paternidade, em que estive 
por aproximadamente dois meses (CARNAÚBA, 2019). Seu bebê 
fica no centro para que ela possa estudar e é o único bebê da creche 
que é filho de mãe adolescente. Ela cursa o primeiro ano do Ensino 
Médio no período matutino no Guará e, à tarde, faz um curso de foto-
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grafia e cuida dos afazeres domésticos. Sua mãe foi mãe adolescente 
aos 17 anos. Beatriz gostaria de ser fotógrafa. Sua mãe teve mais 
duas filhas antes de Beatriz, que foram criadas pela avó até determi-
nado momento, e suas irmãs também foram mães na adolescência, 
uma aos 17 e outra aos 18 anos.

O registro que faço é da devolutiva da gravação da HV. Ela 
me serviu café, eu levei um bolo, ela, muito gentilmente, me cedeu 
a senha do Wi-Fi para que eu conectasse o software de transcrição 
de voz.17 Ela adorou ver sua voz virar texto na tela. Sentamo-nos à 
mesa, enquanto seu bebê comia sozinho o bolo assistindo à TV no 
cômodo ao lado. Estávamos sozinhas com o bebê.

Beatriz conheceu o pai do seu filho quando tinha 14 anos de 
idade, e ele tinha 18, e, após seis meses de namoro, engravidou. Che-
gou a morar com ele, mas separou-se após o nascimento do filho. A 
adolescente é bastante extrovertida, a conversa com ela fluiu de ma-
neira muito natural, talvez até pela ausência da mãe em casa.18 Quase 
não precisei fazer perguntas.

Lélia

Lélia é uma adolescente negra, tem 15 anos, seu bebê tem 2 me-
ses, e ela parou de estudar no 6º ano. O encontro com ela também se deu 
a partir da minha vivência na Casa de Paternidade, onde conheci a avó 
do bebê, sogra de Lélia, que chamaremos de S. S é uma das mulheres 
que trabalham no projeto, e ela me disse que sua nora poderia participar 
da pesquisa. Conversei com Lélia por uma semana via Whatsapp. Quan-
do finalmente nos conhecemos pessoalmente, percebi que Lélia é muito 
tímida. Lélia mora com o pai do bebê, na casa de sua sogra, no Setor  
de Chácara Santa Luzia. Cheguei à sua casa também com a intenção de 

17 Em entrevistas em que houve internet, além da gravação de voz, utilizamos um com-
putador conectado à internet e fizemos a transcrição da entrevista em tempo real pelo 
site https://speechtexter.com. 

18 Este era nosso segundo encontro. No primeiro, havia conversado com sua mãe e 
colhi sua autorização para a pesquisa.
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partilharmos um bolo. Sua sogra estava em casa, mas não se juntou a 
nós. Era uma casa muito silenciosa e limpa. O pai do bebê tem 17 anos, 
está cursando o 6º ano. A mãe de Lélia foi mãe aos 15 anos de idade. 
Quando criança, Lélia conheceu uma tia que é médica. Desde então, ser 
médica é seu sonho, e ela falou disso diversas vezes na entrevista.

Ângela

Ângela é uma menina negra de 16 anos, tem duas filhas e pa-
rou de estudar no 4º ano por ocasião de sua primeira gestação, aos 
12 anos de idade. A filha mais velha, Elis, tem 3 anos; a mais nova, 
Maria Flor, tinha uma semana de vida na data da entrevista. Sua mãe, 
dona Sueli, é uma mulher negra que foi mãe aos 20 anos de idade. 
O Conselho Tutelar da Cidade Estrutural me apresentou dona Sueli 
e fez o intermédio para que o contato fosse possível. Dona Sueli foi 
muito calorosa em me receber em sua casa, que fica fora do Setor 
Santa Luzia, mas ainda na Cidade Estrutural. Cheguei com um bolo, 
ela fez café, partilhamos essa refeição e conversamos sobre a bebê 
recém-nascida que estava nos braços de Ângela. Enquanto isso, Elis 
corria pela casa com mais uma criança, mais ou menos da mesma 
idade, um menino, filho de outra irmã de Ângela, do qual Dona Sueli 
também cuida. Terminamos de lanchar e comecei a conversar com 
Ângela, mas não ficamos sozinhas. Dona Sueli foi mãe pela primeira 
vez aos 20 anos de idade, muito expansiva, sempre participava da 
entrevista também, corrigia e interpelava Ângela.

Sobre o pai de sua primeira filha, foi uma condição da entre-
vista não falar sobre esse assunto, apenas sabe-se que Ângela engra-
vidou aos 12 anos de idade. O pai de sua segunda filha tem 18 anos e 
está preso. De acordo com ela, eles namoraram por um breve período 
quando decidiram ir morar juntos. Ela estava grávida quando ele foi 
preso. Ângela retornou para a casa de sua mãe.

O parto de Maria Flor aconteceu em casa, realizado por sua 
irmã mais velha, uma mulher também grávida, mãe de três filhos, 
aos 23 anos de idade, cujo sonho é fazer faculdade, detalhes con-
tados por Dona Sueli. Assim como sua mãe, Ângela é uma menina 
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expansiva e extrovertida, estava bastante contente de conversar co-
migo, pois disse que estava entediada no resguardo e gostaria de, em 
suas palavras, “fazer algo útil”. A história de Ângela foi sendo tecida 
por ela com muita naturalidade.

Outras histórias

A gravidez

O impacto da notícia da gravidez para as adolescentes deu-se 
de maneiras diferentes. Beatriz ficou muito triste ao se descobrir 
grávida aos 14 anos de idade e encontrou na mãe consolo:

[...] foi muito estranho pra mim quando eu engravidei, porque 
eu tava muito nova, eu entrei em depressão quando eu descobri 
que estava grávida, eu passei dias e dias chorando banhando 
debaixo do chuveiro, e aí minha mãe tinha que me pegar pra 
poder sair do chuveiro e tal aquela coisa toda, depois disso eu fui 
me acostumando com as idéias (informação verbal).19

Já Lélia, num primeiro momento, não encontrou o mesmo 
consolo na mãe, e sim na sogra: 

Eu não queria ter filho agora, porque eu queria terminar meus 
estudos, aí veio, aí minha mãe não aceitou muito, aí eu vim 
morar com o pai do neném, mas eu não queria não. Aí depois 
que ele nasceu aí eu gostei, aí eu queria terminar meus estudos 
também, e aí depois pensar em ter filho, eu tô muito nova aí 
eu queria terminar primeiro pra depois ter filho, aí ninguém da 
minha família aceitou, aí depois foi aceitando, aí eles gostaram. 
Aí a minha sogra (S) me pegou pra eu ficar com ela, aí a minha 
mãe é muito apegada ao neném (informação verbal).20

19  Beatriz, entrevista realizada em abril de 2019.
20  Lélia, entrevista realizada em abril de 2019.
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A primeira a saber foi S, a sogra, e o companheiro. Sobre a 
reação de S, continua:

E aí ela ficou feliz, aí a minha mãe veio conversar com ela, e 
minha mãe não ficou feliz não, minha mãe tem muito medo 
do meu pai, né, aí minha vó queria me pegar pra morar com 
ela, aí S não deixou não, ela queria que eu ficasse com ela 
(informação verbal).21

Ainda complementa sobre o inconformismo de sua mãe com 
sua gestação:

O sonho da minha mãe era fazer a minha festa de 15 anos agora, 
aí tava quase no mês quando eu ganhei ele, 7 dias depois eu 
ganhei ele, aí minha mãe chorou lá no hospital, ficou chorando 
porque ela queria fazer minha festa (informação verbal).22 

Já no caso de Ângela, ela nos conta que, em sua primeira ges-
tação, quem descobriu foi sua mãe: “[...] minha mãe falou que eu 
tava grávida e me levou no posto pra fazer pré-natal, aí eu comecei a 
fazer”.23 Sobre o decorrer da gravidez nos disse que: 

A gravidez dela foi boa, a bichinha era gordinha, dava até 
gosto de olhar, até hoje eu tenho, pequenininha e gordinha, aí 
ela já tava mais durinha e eu colocava ela na banheira. Da Elis 
no começo eu fiquei meio assim, porque eu ainda era nova, a 
gravidez na Elis foi boa, eu fiquei tão orgulhosa quando eu vi 
essa menina, e comia de tudo, começou a comer com 6 meses e 
ela comia de tudo, e até hoje come bem, até demais. Ela ainda 
não sabe falar muito não, não sabe falar direito ainda, essa daqui 
foi muito boa pra mim (informação verbal).24 

21 Lélia, entrevista realizada em abril de 2019.
22 Idem.
23   Ângela, entrevista realizada em maio de 2019.
24 Idem.



108 Estudos da Pós-Graduação

Ela nos conta que sua segunda gestação foi intencional: 

No começo eu não queria não, mas como eu já era casada, tava 
morando junto, aí ele falava que metade da infância dele ele 
passou na cadeia, porque ele aprontava demais. Quando ele era 
menor, ele aprontava muito, e ele também nunca tinha passado 
um Natal e um ano novo em casa com a família, o Natal dele era 
lá, o ano novo dele era lá, o dia das crianças era lá, tudo era lá. 
Aí eu tipo fiquei com dó, fiquei com dó dele, aí eu acho que é 
porque eu gosto dele também, acho que por isso que eu aceitei 
mais (informação verbal).25

Família: protagonismo de mães/avós

Um ponto comum entre as três adolescentes em suas histórias 
de vida foi o protagonismo evidente das avós como apoio e suporte 
na vida dessas adolescentes. Por mais que tenha havido um susto e 
uma possível recusa de apoio inicial, presente nos três casos, as mães 
das três adolescentes dão suporte como podem no momento atual:

Hoje eu moro com a minha mãe e é difícil pra ela, porque ela 
sustenta eu e o bebê, e às vezes não tem nada aqui, não tem 
fralda, não tem leite, não tem fruta. E aí minha mãe tem que 
se virar, e eu não trabalho, aí minha mãe tem que se virar pra 
comprar as coisas (informação verbal).26

No caso de Lélia, esse apoio não vem apenas de sua mãe, mas 
também de sua sogra (S), com quem vive. Em suas palavras:

[...] Mas a minha mãe, ela não deixa esse menino por nada agora, 
ela não gostava, ela falou que não ia gostar dele, aí é apegada 
agora, demais. S ajudou muito nós, ela ajuda muito comprar as 
coisas pra ele, compra tudo, ela e S, porque o pai do bebê não tá 

25 Ângela, entrevista realizada em maio de 2019.
26 Beatriz, entrevista realizada em maio de 2019.
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trabalhando ainda (informação verbal).27 
No caso de Ângela, conseguimos captar o protagonismo de 

Dona Sueli no cuidado de suas filhas e netos ao realizarmos a entre-
vista, pois, ao longo da conversa, Dona Sueli está cuidando de outro 
neto além de Elis, filho de sua filha mais velha.

Esse fato já foi registrado pela literatura. De acordo com Dias 
(2002), a figura da avó é fundamental quando ocorre gravidez ado-
lescente, pois será pelo apoio dessa mulher que a adolescente poderá 
completar sua educação, seu desenvolvimento nessa nova trajetória 
enquanto mãe. Além disso, é mais provável que seja bem sucedida 
caso tenha o apoio dessa figura.

Nos casos observados, a figura da avó demonstrou ser um pilar 
de manutenção da estrutura familiar, nos campos emocional, financeiro 
e organizacional da dinâmica da casa (em condições muito precárias, há 
de se registrar). As avós têm um papel decisivo para o ajustamento ou 
não da conciliação entre maternidade e vida escolar. Beatriz foi a única 
das entrevistadas que não interrompeu sua vida escolar devido à mater-
nidade e ela tem ciência disso: “Eu acho que foi porque a minha mãe 
me possibilitou isso do meu estudo, porque isso aconteceu com ela, ela 
engravidou e parou de estudar, e eu acho que ela ter parado de estudar 
prejudicou muito a vida pessoal e social, também financeira, em tudo”. 

Sobre a dor que causou na mãe: “minhas duas irmãs, não foi só 
uma, as duas pararam na oitava série. E eu lembro até hoje, quando 
eu engravidei, a minha mãe falou pra mim assim: ‘eu não vou ver 
nenhuma das minhas filhas se formar no Ensino Médio’”. A fala de 
Beatriz também nos deu pistas para o que já havia sido relatado ante-
riormente: o fato de a gravidez adolescente ser uma questão cíclica, 
transgeracional, o que já havia sido mencionado por profissionais 
da saúde e educação e, em certa medida, por Carolina. Tanto a mãe 
de Beatriz quanto a de Lélia foram mães adolescentes (Dona Sueli 
é exceção). Isso não se comprova como um dado da realidade da 
gravidez adolescente, mas pode nos levar a pensar sobre a realidade 
dessas famílias, especialmente ao considerarmos que isso também 

27 Lélia, entrevista realizada em maio de 2019.
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ocorreu com as duas irmãs de Beatriz. Além disso, estudos de Rene-
pontes e Eisenstein (2005) e Cunha e Wendling (2011) confirmaram 
a hipótese da trangeracionalidade da gravidez adolescente. 

Pesquisa realizada por Santos et al. (2014) concluiu que há 
dois comportamentos principais de avós cujas filhas foram mães 
adolescentes: as avós como aliadas e participantes que auxiliam 
as adolescentes no processo de maternidade, e as avós que acabam 
ocupando o papel de mães no lugar das adolescentes. Este último 
comportamento pode ser exemplificado pela relação entre Elis (filha 
mais velha de Ângela) e Dona Sueli, sua avó, de acordo com Ânge-
la: “[...] mas ela não me chama de mãe, só quando quer, ela chama 
minha mãe de mãe, ela fica: ‘minha mãe é minha’, e eu falo: ‘tô nem 
aí’”.28 Além disso, no período em que Ângela saiu de casa e foi viver 
com o namorado, sua vida não incluiu a filha, Elis. Esses dois fatos 
nos levam a entender porque a referência de maternidade da criança 
é maior com a avó do que com a mãe.

Somado a esse protagonismo das mães/avós, temos outro ponto 
comum: o apagamento da figura dos pais nas narrativas dessas ado-
lescentes. Nos três casos, as adolescentes apenas falaram quando pro-
vocadas. E nos deparamos com histórias de dor e rejeição. Beatriz 
não fala com o pai desde que ele descobriu sobre a sua gravidez, e 
também por medo de sua reação. Lélia relatou histórias de violência 
doméstica, permeadas por medo da figura paterna. Contou que ape-
nas recentemente ele havia conhecido o neto e que “até queria que eu 
desse pra ele”.29 Soubemos do pai de Ângela de maneira diferente. 
Sua casa estava passando por reforma com vários trabalhadores tran-
sitando, e, antes que eu tivesse a oportunidade de perguntar sobre seu 
pai, ela chamou um dos homens negros de pai. Uma exceção. Um pai 
estava presente, auxiliando na reforma da casa de Dona Sueli. Mas 
talvez sua invisibilidade se deva aos papéis tão ativos de sua mãe e 
irmãs. Quanto aos pais das crianças, o de Beatriz a apoia financeira-
mente, mas se casou novamente e não paga pensão. Lélia vive com 

28   Ângela, entrevista realizada em maio de 2019.
29   Lélia, entrevista realizada em maio de 2019. 
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o pai do seu filho na casa da sogra. Ele está desempregado, em atraso 
escolar, mas continua na escola. O namorado de Ângela, pai de sua 
filha, está preso, mas está no Ensino Médio, fazendo EJA na prisão.

Considerações finais

Neste capítulo, foram apresentados, brevemente, alguns rela-
tos sobre as histórias de vida de três adolescentes negras e mães mo-
radoras da Cidade Estrutural, duas do Setor de Chácaras Santa Luzia. 
O intuito foi evidenciar as falhas do Estado em atendê-las, ao mesmo 
tempo que tentamos humanizar e individualizar essas pessoas, de 
maneira a ir de encontro a algumas representações que generaliza-
ram as vivências delas.

Urge a articulação dos conceitos de raça e de gênero em polí-
ticas públicas para que essas mulheres não precisem ter essas carac-
terísticas sobre-humanas para sobreviverem dia após dia, caracterís-
ticas estas que as tornam admiráveis, mas que também fazem com 
adoeçam, sacrifiquem-se e sobrecarreguem-se.

Ouvimos histórias que nos levam a crer na existência de redes 
de apoio, a despeito das ausências do Estado no amparo a essas pes-
soas, histórias de protagonismo feminino e também um grande vazio 
acerca dos pais, deixando uma lacuna para um possível estudo acerca 
das masculinidades negras na dinâmica da gravidez adolescente. Pe-
las histórias de vida dessas mães e avós, é perceptível a ausência dos 
homens em suas vidas. Por que será que são ausentes? É uma questão 
a se pensar. É possível inferir que há o peso de uma cultura sexista que 
deposita a carga da criação dos filhos e dos netos apenas às mulheres, 
mas não só isso. Outros dados devem ser levados em consideração 
em análises interseccionais. A ausência dos homens contribui para o 
desarranjo familiar de famílias heterossexuais e também compõe a re-
flexão sobre a evasão de adolescentes mães, como ouvimos no relato 
de Beatriz, de sua perspectiva, a falta que o pai lhe fazia. 

No caso da realidade da Cidade Estrutural, falando de loca-
lidade de maioria negra, falamos de uma paternidade em maioria 
negra também. De acordo com o Atlas da Violência, 92% das vítimas 
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de homicídio são homens e 71% do total são pessoas negras, dessa 
maneira, podemos inferir que homens negros são as maiores vítimas 
de homicídio no Brasil (IPEA, 2017). De acordo com dados do In-
fopen (Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias), nos-
sa população carcerária é formada principalmente por jovens negros, 
de baixa escolaridade e de baixa renda (BRASIL, 2014). 

 Nota-se que as redes de apoio existem, mas são frágeis pe-
las próprias circunstâncias. Por meio delas, percebemos também o 
quanto ainda temos que avançar em educação sexual para nossos/as 
adolescentes. Soubemos das suas dificuldades em conciliar os cuida-
dos com os filhos e a escola, mas também da situação de vergonha 
da gestação na escola. A falta de acolhimento da escola foi denuncia-
da. Nesse universo, outras políticas públicas são necessárias, e ou-
tras formas de fazê-las também. Há de se ter outros indicadores que 
permitam uma aproximação das mazelas que atingem visceralmente 
essas jovens numa estrutura racista, classista e sexista.

Apesar disso, ainda mantêm a esperança: Beatriz quer ser fo-
tógrafa; Lélia sempre sonhou em ser médica e diz que não vai desis-
tir; e Ângela sonha em construir uma família para apagar o passado 
triste e marcado por violência do companheiro e gostaria de ser chef.

Ou seja: se elas, apesar de todas essas mazelas, têm sonhos, 
como nós, acadêmicos, enfurnamo-nos na academia e não nos des-
dobramos para nos aproximarmos cada vez mais dessas realidades 
e colocarmos o nosso conhecimento à disposição de outros mundos 
possíveis? Pensar outras políticas públicas só se torna possível se 
formos sensíveis a outras histórias e outras trajetórias.
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JOVENS, PROCESSOS IDENTITÁRIOS E 
SOCIEDADES EM MOVIMENTO 

Um olhar alternativo sobre os movimentos sociais 
urbanos emergentes na cidade da Praia – Cabo Verde

Redy Wilson Lima

No ano de 2015, Cabo Verde celebrou os 40 anos como re-
pública independente, efeméride aproveitada por José Maria Neves, 
então primeiro-ministro, para o lançamento do seu segundo livro, 
intitulado Cabo Verde: gestão de impossibilidades. Ao se autopro-
clamar como uma continuação de Cabral, Neves (2015) elenca os 
ganhos do partido-Estado na gestão da “Ajuda pública ao desenvol-
vimento” (1975-1991) e salienta a implementação da nova “Agenda 
de transformação” a partir de 2003, cujo objetivo era tornar o arqui-
pélago um centro internacional de prestação de serviços e base de 
apoio logístico na sub-região oeste africana.30 

No entanto, mesmo reconhecendo os enormes ganhos de Cabo 
Verde pós-independente, a visão triunfante de Neves é, de certa for-
ma, desmentida por vários estudos e pesquisas (OHCHR, 2013; ÉVO-
RA; RAMOS, 2013; COSTA, 2013; VARELA; LIMA, 2014; LIMA, 
2015; AFROBAROMETER, 2015), que têm apontado aspetos me-

30 Por se tratar de uma espécie de autobiografia do autor e do partido que dirige, torna-
-se compreensivo o fato de ter ignorado os anos de 1990, década em que o país foi 
gerido pelo MPD. 
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nos positivos da democracia e governação em Cabo Verde, expressos 
na intensificação dos protestos políticos, principalmente a partir de 
2010, no rescaldo dos protestos políticos mundiais pós-2008.

Sob a liderança da recém-criada MAC#114,31 esses protestos 
atingiram o seu ponto mais alto no dia 30 de março de 2015, quando 
cerca de 5 mil pessoas saíram simultaneamente às ruas, nos princi-
pais centros urbanos do país, em manifestação contra a aprovação 
por unanimidade na Assembleia Nacional da República (ANR) do 
Estatuto dos Titulares dos Cargos Públicos (ETCP), que previa, entre 
outras regalias, aumentos salariais para os políticos em função, numa 
conjuntura em que a maioria das reivindicações salariais exigidas 
pelos sindicatos tinha sido rejeitada devido à situação econômica 
precária do país. 

Com o presente texto, que tem por base um conjunto de tra-
balhos etnográficos desenvolvidos desde 2008 no contexto juvenil 
urbano da Praia, procuro analisar o contexto do surgimento desses 
novos tipos de protestos sociais e políticos, por um lado, e perceber 
em que medida a estética politizada do gangsta rap de Tupac propor-
cionou a uma parte desses jovens um sentido e uma consciência his-
tórica que serviram como elemento de construção da sua identidade 
social e política, por outro.  

Movimentos sociais e jovens

Os protestos políticos pós-2008 marcaram uma nova era de 
protestos a nível mundial, uma vez que criaram movimentos de pro-
testo que ocuparam espaços não consolidados das estruturas e orga-
nizações sociais contemporâneas e, ao mesmo tempo, propuseram 
novas formas de organização política. Com um carácter global, an-
tissistêmico e tendo as organizações financeiras internacionais como 
adversárias, esses movimentos fizeram do ciberespaço um locus es-

31 A sigla MAC#114 significa Mobilização para Acão Cívica, e o número 114 
refere-se ao artigo do regimento da Assembleia Nacional da República que 
ocorre aos deputados quando ofendidos na sua honra/dignidade.
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tratégico de mobilizações e articulações dos protestos de rua. Se-
gundo Fontes (2016), o surgimento de novas formas de opressão e o 
isolamento político do movimento operário potenciaram condições 
para a emergência de novos sujeitos sociais e novas práticas de ação 
coletiva. O conjunto de protestos iniciados em 2011, em que se des-
tacaram a Primavera Árabe, no norte da África, o movimento Oc-
cupy Wall Street, nos Estados Unidos, o movimento dos Indignados, 
na Europa, e o movimento Passe Livre, no Brasil, é expressão dessa 
nova forma de fazer política de rua, que comunga muitos princípios 
daquilo que ficou conhecido, em 1999, como o movimento da “alter-
globalização” (FILHO; CARVALHO, 2013). 

Uma análise histórica dos movimentos sociais evidencia que 
os primeiros, hoje denominados velhos movimentos sociais, surgi-
ram no século XIX, associados ao desenvolvimento da sociedade 
industrial, cujas lutas eram baseadas na classe. Nos anos de 1960, 
procedeu-se a uma reconceptualização do fenômeno, passando a ser 
designados de novos movimentos sociais, associados ao surgimento 
de novos modos de ação coletiva na era dos meios de comunica-
ção de massa e das contraculturas juvenis. O critério de classe foi 
parcialmente afastado, na medida em que se colocou ênfase noutros 
critérios com base no reconhecimento identitário (FONTES, 2016). 
Devido à deslocalização da base territorial desse tipo de movimento 
do contexto local para um contexto regional e transnacional e, a par-
tir dos primeiros anos do século XXI, em virtude da consolidação da 
era de redes globais e de ciberculturas juvenis, passam a ser desig-
nados de movimentos globais e, mais recentemente, de novíssimos 
movimentos sociais (PEREIRA, 2013). 

São, normalmente, liderados por jovens qualificados e poli-
tizados (ROBINSON, 2005), que, partindo de uma base nacional, 
buscam alcançar uma plataforma de contestação transnacional, 
aproximando-se do modelo da teoria gramsciana, que defende que 
a disputa da hegemonia deve ter origem nacional e daí difundir-se 
para uma conquista internacional (MCNALLY, 2009). São jovens 
que, não obstante a sua forte qualificação, encontram-se inseridos 
em contextos profissionais precarizados ou então fazem parte do 
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elevado contingente de desempregados (CASTELLS, 2012), cons-
tituídos pela classe dominante como uma nova classe perigosa 
(STANDING, 2014). 

A crise econômica e financeira norte-americana, com a sua 
expansão inicialmente à Europa e depois a outras regiões do globo, 
é apontada como o principal responsável pela assunção do carácter 
transnacional desses protestos. No entanto, no caso árabe, embora 
as circunstâncias econômicas tenham constituído um pano de fun-
do essencial, a ausência de um modelo de desenvolvimento capaz 
de gerar oportunidades de trabalho para uma das populações mais 
jovens e desempregadas do mundo e, em consequência, a crise so-
cial (FERABOLLI, 2012), a incoerência entre as afirmações feitas 
pelos respetivos regimes nas suas tentativas de autolegitimação e a 
realidade do desprezo e da repressão praticada ao longo dos anos são 
apresentadas (JOFFÉ, 2011) como sendo as principais causadoras 
dessas revoltas. 

O surgimento e a afirmação desse novo ciclo de ação coletiva, 
marcado por novas lutas e gramáticas de resistência, por diferentes 
espaços de participação e por novas formas de organização, segun-
do Morin (1999), teve início em Seattle, em 1999, protagonizado 
por uma geração juvenil globalizada que sucede à geração realista 
e pragmática dos anos de 1990. É de salientar que, desde os anos 
de 1960, a sociologia da juventude tem tomado como referência os 
jovens da classe média, e, segundo Muxel (1997), estes eram repre-
sentados como uma geração engajada e politizada cujos questiona-
mentos culturais e políticos concederam-lhes relevância como ato-
res sociais, ao contrário da geração de jovens dos anos anteriores, 
considerada como desviante nos Estados Unidos e provida de uma 
rebeldia sem causa na Europa (QUIROGA, 1997).

Essa forma de olhar a juventude permaneceu como modelo de 
análise da sociologia, com consequência na desqualificação, em mui-
tas análises posteriores, das várias manifestações juvenis surgidas, 
compreendidas então como expressões de alienação. A geração juve-
nil dos anos de 1970 e 1980 foi analisada segundo esse modelo e, por 
conseguinte, foi percebida como apática e despolitizada (MUXEL, 
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1997), uma vez que, nessas duas décadas, os jovens organizaram-se 
em torno de movimentos culturais que se apresentavam socialmente 
com um estilo de vida que tinha na música, no lazer e no consumo de 
determinados itens sua marca identitária (QUIROGA, 1997). A ju-
ventude subalternizada32 e o seu envolvimento com os movimentos 
de protesto, no entender de Quiroga (1997), apenas surgem na litera-
tura sociológica com a expansão mundial dos movimentos e estilos 
musicais ligados à cultura hip-hop, apesar da sua forte presença nos 
movimentos negros norte-americanos dos anos de 1970. 

Na África, os estudos sobre a juventude são relativamente re-
centes, assim coma a sua relação com os movimentos sociais ou com 
a cultura. Das designações “jovens em risco” ou “desviantes”, pa-
tenteadas em diversos estudos sobre jovens africanos, a perspectiva 
pós-colonial da juventude tem evidenciado o seu envolvimento no 
ativismo e movimentos sociais, destacando o seu papel na política 
de resistência contra o colonialismo, apartheid e outras formas de 
dominação (HONWANA, 2012). 

Os protestos de rua em Moçambique contra a subida do pre-
ço dos transportes públicos informais e do pão, em 2008 e 2010, 
respectivamente, os protestos na África do Norte contra os regimes 
autoritários, em 2010, e o protesto no Senegal contra a corrupção go-
vernamental, desemprego em massa e falta de perspectiva futura dos 
jovens, em 2011, e os demais protestos impulsionados por jovens um 
pouco por todo o continente africano entre 2011 e 2012, expressões 
de um novo acordar africano (HONWANA, 2013), demonstraram 
que existe uma ligação entre ativismo juvenil, cultura popular (es-
pecificamente, a cultura hip-hop) e protestos de rua, na medida em 
que tiveram na figura dos rappers El General e Azagaia, na Tunísia e 
Moçambique, respectivamente, e no movimento Y’en a Marre, lide-
rado por rappers senegaleses, os principais incitadores.

32 Incluímos nesta categoria jovens pobres e/ou negros.
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Cabo Verde e a cronologia dos protestos públicos

Historicamente, Cabo Verde passou por marcantes levanta-
mentos populares, sobretudo no período colonial. No período pós-
-independência, dois acontecimentos merecem destaque: o levanta-
mento da população camponesa de Santo Antão, em agosto de 1981, 
reagindo à política de reforma agrária, controlada apenas pelo uso 
da força, do qual resultou uma morte do lado dos manifestantes; e 
o levantamento dos estudantes do Ensino Secundário da cidade da 
Praia,33 reforçados pela população desalojada de um dos bairros da 
cidade, em abril de 1994, reagindo às políticas educacionais consi-
deradas injustas na altura. A resposta violenta da Polícia de Choque 
desencadeou violentos confrontos entre a polícia e os manifestantes. 
Contudo, na segunda metade dos anos de 2000, emergiram um novo 
ciclo e novas formas de protestos públicos, intensificadas a partir de 
2010, no rescaldo dos protestos políticos pós-2008. 

O rap apresenta-se como uma dessas novas formas de protesto, 
tanto na sua versão gangsta como pan-africanista e/ou afrocêntrica, 
consolidado na segunda metade dos anos de 2000 como uma forma 
de protesto subalterno com capacidade de transpor para o espaço pú-
blico os discursos ocultos proferidos nos espaços informais, apesar 
das constantes tentativas da sua partidarização, institucionalização e 
mercantilização. Para além do rap, houve a intensificação de petições 
públicas e a emergência do ativismo cibernético, o reaparecimento de 
manifestações culturais como forma de protesto simbólico, o ativis-
mo juvenil comunitário e ocupações de equipamentos públicos aban-
donados e os protestos de rua mobilizados pelas redes sociais.

Em 2006, a petição “Salvemos o ilhéu de Santa Maria”, a pri-
meira a ser entregue na ANR desde a criação do decreto 3/2003, que 

33 A primeira ocupação da rua por parte dos estudantes do Ensino Secundário tinha 
sido em 1992, também contra uma lei governamental, no setor da educação. Os es-
tudantes voltaram à rua por mais duas vezes depois de 1994. A primeira, nos finais 
dos anos de 1990, e a segunda, no início dos anos de 2000, ambas contra as provas 
de acesso ao Ensino Superior introduzidas pelo governo.
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institui que as petições sejam assinadas por pelo menos 300 pessoas 
para terem efeito legal, trouxe novo alento a uma sociedade civil 
até então apática e acrítica. No biênio 2008/2009, criou-se o projeto 
Blogjoint, coletivo de bloggers do chamado movimento blogosférico 
cabo-verdiano, que, para além da promoção de uma crítica social 
articulada, buscou construir uma agenda temática de discussões e de 
protestos públicos. Na sequência da efervescência blogosférica, em 
2010, surge a petição “Salvar Éden Park” promovida pelo blogue 
Café Margoso, com a pretensão de despertar as instituições públi-
cas, bem como a sociedade civil, para a necessidade de recuperar do 
abandono a maior sala de espetáculo do Mindelo, patrimônio cultu-
ral e de memória coletiva da cidade. Nesse mesmo ano, esse blogue 
associou-se ao movimento Cordá Monte Cara no intuito de mobi-
lizar um protesto de rua contra o bipartidarismo que, no entender 
dos promotores, tem fraturado São Vicente e reproduzido a inércia 
social. Em 2013, surge o movimento anticorrupção Ação Transpa-
rência e Integridade, na sequência da primeira ação popular entregue 
na ANR, em 2007, exigindo o cumprimento do ETCP e denunciando 
a corrupção e o nepotismo no país. 

No que toca ao reaparecimento de protestos simbólicos por 
manifestações culturais e protestos de cariz comunitário, em 2010, a 
associação Djuntarti, influenciada pelo projeto de liderança comuni-
tária orientado pelo movimento Shokanti, promove a primeira mar-
cha em homenagem a Cabral, no dia 20 de janeiro, data de seu assas-
sinato, tendo ocupado a mais emblemática praça da capital cabo-ver-
diana.34 Por meio de break dancing, graffiti, rapping e artes cênicas, 
criou-se espaço para uma demonstração juvenil de insubordinação 
simbólica, retomada a partir de 2013 pela Korrenti Ativizta, renome-
ada como Marxa Cabral ou Marcha do Povo. Em 2012, a associação 
Kilonbu viu no lançamento da primeira pedra para a construção do 
edifício referente ao projeto Casa Para Todos,35 no bairro de Tira 
Chapéu, a oportunidade para protestarem contra o que entenderam 

34 Praça Alexandre Albuquerque, no Plateau.
35 Projeto de habitação social financiado por Portugal.
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ser uma forma de reprodução das desigualdades sociais no bairro. 
Entre os anos de 2013 e 2014, como resultado dos desencontros en-
tre as promessas políticas e práticas governativas e as consecutivas 
falhas na execução de políticas sociais inclusivas, a Korrenti Ativiz ta 
levou avante a política de ocupação de equipamentos públicos aban-
donados na Achada Grande Frente e Lém Ferreira, tendo assim sur-
gido os espaços Pelourinho e Finka Pé, respectivamente. 

Contudo, a maioria desses protestos públicos teve pouca ade-
são e foi efêmera. Outros tiveram algum impacto no tecido social 
cabo-verdiano, embora, posteriormente, institucionalizados ou des-
mobilizados por conflitos internos. Com maior visibilidade, os pro-
testos de rua mobilizados pelas redes sociais ganharam alento em 
Cabo Verde em 2011, impulsionados pelas movimentações sociais a 
nível mundial, com a saída à rua de cerca de três centenas de pessoas 
depois de mais uma convocatória da Associação Pró-Praia perante os 
desmandos da Electra.36 Em outubro desse mesmo ano, o movimento 
“Basta de Apagões” convocou uma ocupação da principal praça do 
Plateau, numa demonstração de repúdio à má gestão governamental 
da crise energética na capital, marcando presença cerca de duas mil 
pessoas de vários quadrantes sociais e político-partidários,37 que, es-
pontaneamente, transformaram a ocupação numa marcha que termi-
nou à frente da casa do então primeiro-ministro. 

Em 2012 e 2013, embora sem o brilho da geração de 1994, foi 
a vez dos estudantes da universidade pública protestarem nas ruas da 
Praia e do Mindelo contra o regulamento interno, a má funcionalida-
de da universidade, que, no entender deles, repercutiam na formação 
dos alunos, e contra a taxa de exame da segunda época. Em 2014, 

36 Empresa de abastecimento de energia elétrica e água.
37 Alguns promotores do protesto foram os militantes do partido da oposição de então, 

e participou também a ala denominada Movimento de Cidadania, que apoiou a can-
didatura de Aristides Lima para a eleição presidencial desse ano, após a escolha pela 
Comissão Política do partido de um outro candidato. Daí resultou um mal-estar no 
PAICV, que desencadeou uma luta interna entre duas alas, cuja rivalidade perdura até 
esta data, sob uma nova configuração. O movimento eclipsou-se pouco tempo depois. 
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a UNTC-CS38 convoca um protesto contra o novo código laboral 
que considerou inconstitucional, juntando cerca de cinco mil pessoas 
nas ruas dos principais centros urbanos do país. Nesse mesmo ano, 
pouco mais de trezentos jovens de Ribeira Grande, em Santo Antão, 
autodenominados Movimento Basta, saíram à rua protestando contra 
aquilo que apelidaram de interesses egoístas, mentiras, incapacidade 
de liderança e a falta de oportunidade na ilha. 

Os protestos de 30 de março representaram o ponto máximo 
desse novo ciclo de protestos em Cabo Verde, mas também o fim39 de 
um ciclo. Com o título “Cabo Verde à beira da revolução”, o extinto 
semanário A Voz deu à estampa, no dia 3 de abril de 2015, quatro dias 
após os protestos, que cerca de cinco mil pessoas saíram simultanea-
mente às ruas em vários pontos do país, dando claros sinais de descon-
tentamento com o sistema político cabo-verdiano. Dias antes, a 27 de 
março, pessoas ligadas à juventude do PAICV convocaram, também 
pelo Facebook, um primeiro ensaio que juntou cerca de 150 pessoas 
à frente da ANR. Imitados no início de abril nas ilhas da Boa Vista, 
Fogo e São Nicolau, por terem sido os mais mediatizados da história 
do país, tais protestos fizeram com que os cabo-verdianos sonhassem 
perigosamente com uma espécie de revolução social e política. 

Contudo, a excessiva mediatização e fulanização desse protes-
to contribuíram para a invisibilização de outros grupos contestatários 
participantes e cidadãos anônimos. Por outro lado, a falta de uma agen-
da política concreta impossibilitou a continuidade do movimento após 
um clinch político (ŽIŽEK, 2013) protagonizado pelo veto a tempo re-
cord do presidente da República. O vazio deixado pelo MAC#114 teve 
uma tentativa de preenchimento cinco meses depois, após o anúncio 

38 União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde – Central Sindical.
39 Ainda se tentou ressuscitar o espírito de 30 de março nos protestos de 1 de maio do 

mesmo ano, numa parceria entre a MAC#114 e a UNTC-CS, mas a adesão ficou 
muito abaixo das expetativas, embora, para os protagonistas da manifestação dos 
trabalhadores, o que interessou foi ter havido pessoas na rua. É importante frisar o 
ressurgimento, em 2017, do movimento Sokols, inspirado no movimento checo com 
o mesmo nome criado em 1862 e que teve o seu primeiro aparecimento na ilha de 
São Vicente nos anos de 1930. Esse movimento marca um novo ciclo de protestos 
públicos em Cabo Verde, com foco na questão da regionalização.   
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do projeto Cape Verde Integrate Resort & Casino, a ser contruído no 
ilhéu de Santa Maria, com a Korrenti Ativizta promovendo a ocupação 
do Ilhéu durante cerca de uma semana. Entretanto, igualmente por fal-
ta de uma visão integrada da ação e de uma agenda política concreta, o 
coletivo acabou por cair no mesmo erro que o MAC#114, embora seja 
importante reconhecer a importância do ato em si, por ter colocado na 
agenda pública, mesmo que momentaneamente, a discussão sobre a 
construção do empreendimento. Tendo o MAC#114 posicionado-se a 
favor do projeto e, por conseguinte, contra o protesto protagonizado 
pela Korrenti Arivizta, logo ficou evidenciada a desarticulação exis-
tente entre os vários grupos de protesto em atividade na Praia, em par-
ticular, e em Cabo Verde, no geral. 

Alguns autores argumentam que os vazios deixados por esses 
tipos de protesto necessitam de tempo para serem preenchidos da 
melhor maneira, “uma vez que se trata de um vazio fecundo, de uma 
abertura para o verdadeiro novo” (ŽIŽEK, 2013, p. 119). No caso 
cabo-verdiano, não tendo havido um “novo” protagonizado pelas es-
truturas políticas alternativas, tornou-se evidente que esse “novo” 
acabou por surgir nas eleições legislativas de 2016, pelas mãos de 
um dos representantes das estruturas político-institucionais do país, 
o MPD, com uma vitória esmagadora. 

Gangues urbanas, organizações de rua e sociedades  
em movimento

Para além das formas de manifestação de mal-estar em forma-
to de protestos públicos, tidos como legítimos e democráticos, a úl-
tima década em Cabo Verde ficou também marcada pelo surgimento 
de outras formas de manifestação de mal-estar espelhadas num novo 
tipo de violência de rua surgida por volta dos anos 2003 e 2004, 
inicialmente na Praia e, posteriormente, no Mindelo, protagonizadas 
por gangues de rua, popularmente denominadas thugs. 

A rápida democratização do país nos anos de 1990 fez emergir 
espaços marginais fora das lógicas de controle institucional, regula-
mentos comunitários e vigilância estatal, proporcionando o surgimen-
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to simultâneo daquilo que Diouf (2003) designou de geografias de 
delinquência e de resistência. Isso quer dizer que, no caso dos jovens 
cabo-verdianos desafiliados e socializados no contexto democrático, 
tanto fizeram uso da violência quanto das formas consideradas legí-
timas e democráticas como ferramentas de protesto político contra a 
sua condição social, ainda que, para lá do discurso por vezes radical, 
na prática, o status quo social raramente tenha sido posto em causa. 

No caso da violência urbana, embora a literatura sociológi-
ca tradicional comprometida com os ideais do progresso social não 
a tenha considerado como uma forma de protesto público, torna-se 
pertinente a observação de Roque e Cardoso (2012) para o fato de 
os estudos da violência terem ignorado a sua componente política 
por meio da substituição artificial da noção de violência política pela 
violência social. Contudo, com isso, não estou a afirmar que, tanto na 
Praia como no Mindelo, a violência expressa nesses grupos transfor-
ma-os obrigatoriamente em movimentos sociais. Embora esses atos 
possam ser pensados enquanto reação pelo mau funcionamento das 
instituições políticas, com um significado declarado na reivindicação 
social derivada da descontinuidade entre aquilo que é prometido e 
aquilo que é recebido, o que constatei é que lhes têm faltado uma es-
tratégia e um objetivo concreto, que lhes poderiam fornecer, simul-
taneamente, identidades de resistência e de projeto (CASTELLS, 
2003), elementos constituintes dos movimentos sociais. 

Para tal, o trabalho de Brotherton e Barrios (2004) ganha re-
levância. Ao combinarem conceitos utilizados nas pesquisas sobre 
gangues e a literatura dos movimentos sociais, esses autores constru-
íram um modelo conceptual entre gangues e movimentos sociais, de-
finindo-os como grupos formados por jovens e adultos pertencentes a 
classes sociais marginalizadas, que proporcionam aos seus membros 
a construção de uma identidade de resistência, uma oportuni dade 
de empoderamento individual e social, uma voz de contestação à 
cultura dominante, um refúgio das tensões e pressões do quotidiano 
do bairro ou gueto, assim como um enclave espiritual onde os rituais 
sagrados podem ser gerados e exercitados. Com a expressão “organi-
zações de rua”, tomam esses grupos como possíveis agentes de mu-
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dança e consideram-nos como grupos sociais que se vão adaptando 
num universo marcado por relações de poder desiguais, dotados de 
um repositório ativo de conhecimento de resistência sociocultural, 
ao mesmo tempo que funcionam como reprodutores do sistema de 
valor cultural dominante. 

Ao tomar os grupos de jovens armados na Praia como associa-
ções juvenis comunitárias informais, Lima (2010) quis reforçar essa 
ideia, na medida em que as minhas primeiras observações de terreno 
apontavam-nos como grupos constituindo redes de indivíduos sur-
gidos nos bairros desafiliados, com a particularidade de utilizarem a 
violência como forma de chamar a atenção, de buscar reconhecimen-
to dos poderes públicos ou dos organismos não governamentais. No 
entanto, reflexões posteriores levaram-me a repensar os conceitos 
“movimentos sociais” ou “organizações de rua”, visto que ambos es-
tão assentes em pressupostos paradigmáticos euro-norte-americanos 
e, por isso, poderiam não se adequar de forma assertiva à realidade 
cabo-verdiana. 

Indo de encontro ao argumento de Zibechi (2015), que estuda 
o contexto latino-americano, a análise dos movimentos sociais leva 
à classificação a partir de três componentes: uma estrutura de mobi-
lização ou sistema de tomada de decisões; uma identidade coletiva 
ou registros culturais; e repertórios de mobilização ou métodos de 
luta. Portanto, segundo o autor, nas situações em que os movimentos 
não funcionam dessa maneira, torna-se necessária uma árdua tarefa 
de descolonização do pensamento no que toca ao debate sobre as 
teorias dos movimentos sociais fora do contexto onde foram sociolo-
gicamente produzidos. Nessa lógica, a utilização do termo “socieda-
des em movimento” parece-nos mais adequada, mesmo sendo vago, 
visto que não remete a instituições e enfatiza a ideia de que algo se 
move. Ou seja, permite nomear e pensar o movimento de uma so-
ciedade ou sistema de relações sociais em seu conjunto, partindo do 
fato de existirem várias sociedades na sociedade ou pelo menos dois 
conjuntos de relações sociais minimamente articulados. 

Essa proposta analítica de ação coletiva mantém o aspecto iden-
titário como central e aprofunda a análise dos movimentos a partir de 
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um outro lugar que não as formas de organização e os repertórios de 
mobilização, mas sim as relações sociais e os territórios. Dessa forma, 
obriga ao surgimento de novos conceitos em que se destacam autono-
mia, cultura e comunidade, por serem movimentos territorializados. 
No caso das gangues, o trabalho de Hagedorn (2008) salienta esse fato 
ao apontar o papel desse tipo de agrupamento no seio dos movimentos 
sociais urbanos e suas lutas contra o processo da gentrificação. 

Estudos recentes indicam que existe hoje uma reivindicação 
por parte das gangues de rua de uma identidade de vítima que lhes 
têm fornecido uma identidade étnico-racial consolidada a partir da 
perspectiva traumática da história de escravatura e exploração. As-
sim, tendo também observado essa tendência no caso praiense, enten-
do essa proposta teórica na análise do processo de transformação das 
gangues urbanas em organizações de rua, num contexto em que as 
sociedades se movimentam de forma intensa. Esse processo tem sido 
efetuado a partir da apropriação de identidades herdadas dos grupos 
sociais da resistência do passado social escravagista e colonial. 

Como aponta Honneth (2011 [1992]), reforçado por Innenari-
ty (2016), os conflitos patenteados nos movimentos sociais desloca-
ram-se das esferas da classe social, da igualdade e da economia para 
o espaço da identidade, da diferença e da cultura, colocando, por-
tanto, a política pelo reconhecimento no centro da questão. No caso 
cabo-verdiano, uma análise cuidada do período posterior ao pro-
cesso de pacificação na cidade da Praia, a partir de 2012, evidencia 
esse processo, com o surgimento de novas formas de protagonismo 
social e novos espaços de afirmação e contestação social e política 
que, paulatinamente, foram substituindo as gangues de rua enquanto 
espaços de inserção social e coesão identitária (LIMA, 2014) em 
alguns bairros da cidade. Stefani (2014, 2016), analisando a Korrenti 
Ativizta, demonstra com mestria como se processou esse fenômeno 
nos bairros de Achada Grande Frente e Lém Ferreira.

Além da Korrenti Ativizta, mais dois outros coletivos destaca-
ram-se nesse processo: o coletivo Ra-Teknolojia, cujo objetivo tem 
sido a consciencialização dos jovens para os ideais afrocêntricos por 
meio do rap, programas de rádio e palestras comunitárias, a partir 
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de uma crítica contundente ao eurocentrismo reproduzido em Cabo 
Verde e denunciando o privilégio branco; e o movimento Sankofa, 
que se insurgiu no interior da Korrenti Ativizta, comungando dos 
mesmos propósitos desta, mas apresentando uma cadeia de coman-
do horizontal e discursos antielitistas, antipartidários e anti-institu-
cionais mais agressivos, porém com um campo de atuação menos 
mediatizado. É de salientar, no entanto, que a Korrenti Ativizta foi 
influenciada ideologicamente pelo Ra-Teknolojia. 

Esses movimentos, embora desprovidos de uma visão coletiva 
concreta, orientam-se pela necessidade de reconhecimento baseada 
num vago ressentimento incalculado e apresentam continuidades 
do modelo thug (STEFANI, 2014, 2016). Os seus integrantes são 
ex-membros de grupos de jovens armados, ex-presidiários e ativis-
tas socioculturais, que, a partir de uma lógica transcomunitária e de 
apropriação dos ideais de Amílcar Cabral, reivindicam a (re)africa-
nização dos espíritos e apelam a uma nova revolução contra um sis-
tema político-partidário corrupto que traiu os ideais do processo da 
independência nacional. 

Considerações finais: o rap, a questão da “raça” e a 
construção de uma cultura de resistência 

O rap, inicialmente importado do contexto norte-americano, 
é, como referido anteriormente, apropriado e indigenizado por parte 
dos jovens desafiliados e em processo de desafiliação, na segunda 
metade dos anos de 2000. No caso dos membros das gangues e dos 
coletivos pan-africanistas e/ou afrocêntricos, em particular, as narra-
tivas de Tupac, pela reflexão das múltiplas dimensões de violência 
urbana nos Estados Unidos, simultaneamente a partir da perspectiva 
de vítimas e de agentes, coincidiram com a sua situação social e ur-
bana, criando condições para que pudessem olhar ao seu redor desde 
uma nova perspectiva de compreensão dos processos históricos que 
estão na base da formação sociocultural cabo-verdiana. 

É a partir dessa lógica que se dá a mobilização da ideia cabralista 
de (re)africanização dos espíritos no processo de reconstrução identi-
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tária desses jovens, com ênfase na questão racial e no reconhecimento 
identitário, sem descurar das questões de classe e de espaço, bandei-
ra de grande parte dos protestos de rua apresentados anteriormente. 
Igualmente, foi por meio do rap que, abrindo caminho para as ideias 
cabralistas, processou-se o fenômeno de transformação de muitas gan-
gues urbanas em organizações de rua, assim como a minha compreen-
são enquanto pesquisador da necessidade da introdução das variáveis 
“raça” e “racismo” no estudo desse tipo de organização (LIMA, 2018), 
visto serem estes importantes elementos de mobilização. 

Segundo Hagedorn (2008), a questão racial tem sido apresen-
tada por muitos criminólogos como uma variável insignificante na 
análise das gangues e, por extensão, no estudo das organizações de 
rua, da forma como é definida aqui. Ao mobilizar os trabalhos socio-
lógicos de W.E.B. Du Bois, Hadegorn (2006) coloca como central 
no debate do estudo desse tipo de organização a questão racial, argu-
mentando que esses tipos de agrupamento hoje devem ser percebi-
dos a partir de uma análise histórica da opressão e resistência racial, 
étnica e religiosa (HAGEDORN, 2008) ou escravagista e colonial, 
no caso cabo-verdiano. 

Nessa lógica de raciocínio, defendo a ideia de que entender 
uma parte dos movimentos sociais juvenis urbanos emergentes hoje 
na cidade da Praia obriga-nos a agrupar as três ideias conceptuais 
aprimoradas por Hagedorn, que, quando associadas, fornecem uma 
melhor explanação de como as pessoas em situação de opressão são 
capazes de se organizar em grupo, de modo a dar sentido à sua exis-
tência num mundo globalizado marcado por incertezas e desigual-
dades. São elas: 1) desmoralização; 2) identidade de resistência; 3) 
permanência do racismo. 

A comemoração com pompa e circunstância dos 40 anos do 
país enquanto nação independente, como referido na parte introdutó-
ria deste artigo, foi encarada por esses jovens como o dia de celebra-
ção dos 40 anos de dependência. O argumento apresentado por esses 
jovens vai de encontro à explicação de autores como Fanon (2015 
[1961]), Mbembe (2013, 2014a, 2014b) ou Varela (2017), de que 
a elite política, ao alcançar o poder, acabou por trair as esperanças 
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da revolução, visto terem substituído o poder colonial por um poder 
nacional oligárquico. A desmoralização aqui significa, na esteira de 
Hagedorn (2007), que, ao se sentirem enganados e sub-representa-
dos, as noções de sobrevivência e identidade foram desvinculadas 
dos objetivos políticos do Estado e das noções abstratas da democra-
cia. Assim, esse sentimento tornou-se a ocasião para que pudessem 
resistir aos mitos da modernidade e criar formas de identidade entre 
si e seus grupos.  

Forjados nas posições subalternas, desvalorizados e/ou estig-
matizados pela lógica de dominação, esses grupos moldam iden-
tidades contra-hegemônicas e edificam trincheiras de defesa e de 
resistência em relação às instituições dominantes, reivindicando 
uma identidade de vítima (GILROY, 2002). Esta lhes fornece uma 
identidade africana consolidada a partir da perspectiva traumática da 
história da escravatura, em oposição à identidade atlântica, imposta 
pelo movimento claridoso,40 reproduzida pela elite cultural pós-cla-
ridosa e apropriada pela classe política. 

Embora pareça forçado falar de persistência do racismo no 
contexto cabo-verdiano, as lógicas de reatualização da hierarquia ra-
cial herdada do Estado burocrático racista colonial (VARELA, 2017), 
evidenciadas no trabalho de Lima e Robalo (2019), permitem-nos 
entender a maneira como a desmoralização produz uma identidade 
de resistência como reação das relações sócio-raciais historicamen-
te reproduzidas e legitimadas. Ou seja, permitem compreender de 
que forma as condições de desespero a que determinadas populações 
são submetidas em espaços de diferença produzem grupos de jovens 
culturalmente alienados e armados, por um lado, e social e politica-
mente conscientes, por outro, os quais têm em comum o sentimento 
de revolta contra os processos de segregação de oportunidades de 
acesso aos recursos reproduzida e legitimada ao longo dos tempos. 

40 Nome como ficou conhecida a geração de intelectuais que fundou, em 1936, a Revis-
ta Claridade, na cidade do Mindelo, ilha de São Vicente, sob o lema “fincar os pés 
na terra”, e que esteve no centro de um movimento de cariz regional de emancipação 
cultural, social e política da sociedade cabo-verdiana. 
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RAÇA/COR E ETNIA EM CABO VERDE 
Como falar de questões que (não) existem? 

Eufémia Vicente Rocha

Em 2009, a dissertação “Mandjakus são todos os africanos, 
todas as gentes pretas que vêm de África: xenofobia e racismo em 
Cabo Verde” veio trazer um conjunto de reflexões sobre as modernas 
migrações nesse país arquipelágico, onde os imigrantes oeste-afri-
canos ganharam visibilidade não só por causa do seu número mais 
expressivo em comparação com as outras comunidades imigradas, 
mas principalmente pelas complexidades que os seus encontros e 
interações com os cabo-verdianos fizeram aflorar. 

Neste trabalho, que para mim foi um ponto de partida, foram 
constantes as denúncias de um tratamento discriminado nas quais as 
representações dos imigrantes acerca de como percebiam a reação 
dos cabo-verdianos face à sua presença indicavam três situações: 

1.	 a aversão a eles, na condição de “estranhos”, que carrega 
uma forma de tratar ofensiva, caracterizando a xenofobia; 

2.	 o sentimento de vítimas de um racismo que os homogeneiza-
va como inferiores culturalmente; 

3.	 e a maneira como, por meio das interações quotidianas, vi-
venciavam a construção de uma ficção de diferença biológi-
ca/perigo biológico. 
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Esses imigrantes são apelidados de mandjakus, aludindo à et-
nia Manjaca, que, diga-se, tem uma posição fulcral em termos das 
migrações bissau-guineenses internas e/ou internacionais. Mas, tam-
bém, vê-se esse apelido como uma categoria que mostra o quan-
to todos os oriundos da África ocidental são tratados de forma ho-
mogênea e reducionista, pondo em marcha, por um lado, todo um 
processo de descaracterização das suas diferenças e de tudo o que 
marca os seus grupos étnicos de pertença e, por outro, uma profunda 
estigmatização. Logo, a eles impõe-se, pelos cabo-verdianos, uma 
identidade mandjaka que não é, para muitos deles, uma identida-
de sequer assumida (ROCHA, 2009). Em contraposição, então, os 
cabo-verdianos colocam a sua identidade mestiça (ANJOS, 2002; 
FERNANDES, 2002), que não é nem negra e nem africana.

Passados anos, novos trabalhos foram possíveis e outros ma-
teriais têm sido analisados (MARCELINO, 2011; FURTADO, 2012; 
ROCHA, 2012, 2013, 2014, 2017; GOMES, 2015; ROCHA; MI-
RANDA, 2016), tornando-se cada vez mais nítido que a presença dos 
imigrantes oeste-africanos veio trazer à tona objetos que se julgavam 
esquecidos por meio de interações sociais carregadas de significados.

Acredito que nunca tenha sido tão forte a necessidade de se re-
conhecer que temos um imbróglio que precisa ser desvelado e debatido 
abertamente, sem quaisquer interdições, embora não saiba o real im-
pacto que a composição com que abro o texto possa ter tido nas pesso-
as. Porém, nunca foram tão escancaradas e livres as nossas posições em 
relação a um conjunto de tópicos que envolvem aquilo que se entende 
ser o/do cabo-verdiano, principalmente, por conta das memórias e a 
forma como elas são construídas e colocadas no quotidiano, nas redes 
sociais e em outros espaços e/ou das nossas omissões e silêncios en-
quanto cidadãos, decisores políticos e até intelectuais e investigadores.

Nos últimos anos, no contexto cabo-verdiano, têm surgido re-
correntes eventos que despontam perspectivas acerca das condições 
identitárias dos cabo-verdianos – inclusive as “fronteiras” entre os 
adius e os sampadjudus –,41 de questões que giram em torno da sua 

41 “[…] quando as diversas correntes da elite letrada caboverdiana como os claridosos ou 
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natureza, da sua composição biológica e genética, das suas origens 
(históricas e de ascendência), do seu fenótipo, da sua cultura. 

Nesse sentido, tenho estado a acompanhar narrativas ou discursos 
que emergem do senso comum, de ambientes acadêmico-científicos ou 
outros – contextos familiares e do quotidiano, redes sociais, imprensa 
digital/on-line e escrita, trabalhos científicos etc. – e que estruturam as 
nossas vidas e relações em diferentes momentos e espaços. Por meio des-
tes, podem ser expostos marcadores de diferença que mostram o quanto 
as nossas realidades sociais são muito mais intrincadas do que simples 
discursos centrados na harmonia ou equilíbrio do povo crioulo que fo-
ram moldados nesse arquipélago, resultado da mestiçagem, e que trans-
portam, igualmente, um jeito especial de ser e/ou acolher dos mestiços 
cabo-verdianos, quer dizer, a difundida “fantasia” crioula: a morabeza.

Isso posto, interessa-me problematizar algumas dessas posi-
ções e colocações com o intuito de questionar, por um lado, os seus 
sentidos e significados, abrindo espaço para repensar a classifica-
ção dos indivíduos em raça/cor e etnia, e, por outro, as implicações 
e possibilidades desse uso tanto para as Ciências Sociais em Cabo 
Verde como para a sociedade cabo-verdiana, onde esses conceitos 
parecem ter sobrevivido, embora sempre ocultos, negados, silencia-
dos e pouco centrais para os pesquisadores cabo-verdianos como se 
fossem um tabu.

Tento explorar como é que essas relações e discursos, práticas 
e experiências revelam-se em critérios diversos para definir o corpo e 
outros espaços, quais sejam: comportamento, cultura, biologia e ge-
nética etc., e, sequentemente, elucidar esquemas e performances por 
detrás de algo que acontece ou talvez reacontece: a raça/cor e a etnia. 

os nativistas quiseram analisar como se tinham combinado no arquipélago as matrizes 
europeia e africana de origem, fizeram do vadio ‘o badio’ e mesmo da ilha de Santiago 
um emblema da africanidade, da perenidade das raízes africanas e berço da crioulidade. 
Os defensores da matriz europeia, centrados na elite do Mindelo, na ilha de S. Vicente 
não tardaram a apelidar pejorativamente os santiaguenses de badios, designação que 
hoje perdura com um duplo sentido semântico positivo ou negativo. Os santiaguenses 
respondem com o termo depreciativo ou pelo menos condescendente de sampadjudo 
para designar os habitantes das ilhas do Sotavento” (SOARES, 2005, p. 9-10).
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Raça/cor e etnia na sociedade cabo-verdiana

Em junho de 2019, no interior da ilha de Santiago, especifica-
mente em São Lourenço dos Órgãos, assisti a uma rápida conversa entre 
duas jovens. Chega Kali, de estatura média, vestindo jeans e t-shirt bem 
colados ao corpo, fazendo-o revelar a sua forma de viola, usando ócu-
los de gradação, com as suas longas e negras tranças africanas que lhe 
batiam praticamente em cima do traseiro; ela cumprimenta a todos os 
presentes e, quando dá conta de que Nala foi mãe há quatro meses do 
menino que ali estava, este torna-se alvo da sua atenção para questionar 
por duas vezes se realmente ele é filho de Nala. Esta lhe responde com 
os dentes arreganhados e uma expressão facial de felicidade, pergun-
tando se o motivo da sua dúvida tinha a ver com o fato de o bebê ser 
branku42 e ter o cabelo finu.43 Nala era mais escura do que o seu filho e 
tinha o cabelo natural e crespo. Kali estranha dizendo-lhe que tinha uma 
irmã que também era preta e pariu um filho branku e com cabelo finu.

Essa interação é uma entre tantas outras do dia a dia já re-
colhidas desde 2015 e que se encontram sob análise. Elas podem 
abrir possibilidades para se propor hipóteses no sentido de conside-
rar abordar a ideia de raça/cor, as diferenças raciais e o pensamento 
racial em Cabo Verde.

Em setembro de 2015, Zeni, uma mãe já nos seus 80 anos de 
idade, chora a filha recém-falecida e chama-lhe de Nha purtugueza44 
no seu choro falado. Era unânime a opinião, no seio da família, de 
que a defunta era a filha mais bonita que ela tivera, e apontava-se a 
cor da sua pele, a textura e o comprimento do seu cabelo, o seu nariz 
afilado e pontiagudo. O fato de seus traços físicos relembrarem a sua 
família paterna, descendente de europeus que arribaram às ilhas ca-
bo-verdianas no século XIX e por cá se mantiveram, contrapunha-se 
à família materna que tinha parentes pretu. Mas, também, não eram 
quaisquer pretu; eram pretu finu, rostu limpu. O que se explica pelo 

42 Branco
43 Fino, liso.
44 Minha portuguesa.
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fenótipo abre espaço não só para os contornos faciais, principalmen-
te, dando-se enfoque à forma como tem o nariz bem desenhado ou 
afilado ou a cor pretu que brilha de tão macia que a pele é, mas inclu-
sive dita com que categoria de pessoas estamos a lidar, ou seja, ter a 
cara “limpa” remete para o próprio comportamento. Neste cenário, 
o tom da pele deixa de ser por si só tão determinante, uma vez que 
entram em jogo mais elementos para reforçar as qualidades da pes-
soa: as linhas faciais, a textura da pele e a tal “limpeza” apontam-nos 
para um corpo preto, mas que prova o seu bom caráter. Então, o tom 
da pele deixa de ser tão determinante, uma vez que entram em jogo 
mais elementos: as linhas faciais e a textura da pele. 

A fisionomia, assim como os órgãos genitais e outros, ainda 
hoje, no seio de famílias populares, é moldada em recém-nascidos 
considerados moles nos primeiros dias de vida e, por isso, passíveis 
de ganhar novas formas, isto é, traços finos conformados com as 
mãos e o apoio de azeite de purga45 pré-aquecido no lume de uma 
vela fazendo massagens insistentes e contínuas.

No caso da ilha de Santiago do século XIX, o refinamento dos 
traços pelos quais se podia colher a branquidade distinguia 
subtilezas como texturas do cabelo e do nariz que se associam 
a disposições morais, status e honra familiar. A branquidade é 
cultivada em fragmentos fenotípicos exaltados, mimetizados, 
modelados. Quando uma criança nasce, no interior da ilha 
de Santiago, seu nariz ainda é, durante as primeiras semanas, 
sistematicamente afinado através de massagens com um óleo 
especial levemente aquecido (ANJOS, 2013, p. 21).

Posso considerar esse conjunto de diferenças apontadas acima, 
que têm a ver com a aparência física, como relevante para entender 
que uma classificação racial está em andamento no contexto cabo-ver-
diano? Afinal, existem características e/ou sistemas de pensamento na 

45 Também chamado de purgueira, utilizou-se no passado como fonte de iluminação 
popular. Entretanto, ainda hoje, a produção de óleo e sabão é explorada pelos seus 
poderes curativos e na cosmética natural.
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nossa realidade que permitem ser registados como práticas classifica-
tórias significativas ao ponto de se ter uma compreensão do que é raça, 
ou mesmo que possam ser tomados como (re)produção de pensamen-
tos raciais? Por que e como a raça/cor sobressai e pode ser definida na 
cena cabo-verdiana? Nada significarão esses contínuos refúgios à cor 
da pele? Que significado terá a cor sempre mencionada, o recurso e 
importância da nacionalidade, da ascendência ou mesmo do fenótipo? 

De acordo com Peter Wade (2015, p.7), 

Uma definição de raça como ideias que se referem à aparência 
física levanta tanto questões quanto respostas: quais diferenças 
físicas são percebidas como significativas, por quê e com 
que efeitos? Essas questões devem ser abordadas observando 
contextos históricos específicos (Tradução minha).46

Mesmo que esteja de acordo com a posição desse investiga-
dor norte-americano e sinta a necessidade de um diálogo entre as 
ciências sociais – principalmente a sociologia e a antropologia – e 
a história para melhor decifrar o que está em causa nesse contexto 
africano, surge nesse debate uma série de outras noções diferentes 
em termos conceituais (cultura, nacionalidade, religião, sexualidade, 
gênero, biologia, natureza etc.), que certamente têm algum poder de 
esclarecimento e, por isso, devem ser contextualizadas.

O que acabo de mencionar, porventura, tem expressão numa 
polêmica no tocante à união de uma cabo-verdiana e um nigeriano, 
no exterior. “Modelo cabo-verdiana casa-se com governador nige-
riano de 63 anos”47 foi como se intitulou uma notícia que muito bur-
burinho causou na capital do país, em maio de 2015. 

46 “A definition of race as ideas that refer to physical appearance raises as many ques-
tions as it answers: which physical differences are perceived as significant, why and 
with what effects? Those questions have to be addressed by looking at particular 
historical contexts”.

47  https://lifestyle.sapo.cv/glamour/celebridades/artigos/modelo-cabo-verdiana-casa-
se-com-governador-nigeriano-de-63-anos. Além do rebuliço nas redes sociais, outras 
páginas noticiaram tal acontecimento. Veja-se, por exemplo, https://dtudo1pouco.
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Figura 1   – Modelo cabo-verdiana casa-se com governador nigeriano de 63 anos

Fonte: https://lifestyle.sapo.cv/glamour/celebridades/artigos/modelo-cabo-verdiana-
casa-se-com-governador-nigeriano-de-63-anos.

Em diferentes momentos, questionei sobre qual seria a relevân-
cia dessa notícia, na medida em que casais mistos, ou seja, uniões en-
tre pessoas de diferentes nacionalidades não são uma novidade neste 
arquipélago. E, na verdade, ela chamou a atenção por representarem 
dois grupos em questão: cabo-verdianos e nigerianos. Os comentários 
que apontavam para uma excessiva referência à aparência física e nos 
quais a cabo-verdiana era enxergada, na maior parte das vezes, como 
branca, enquanto o nigeriano aparecia como preto ou mulato, de modo 
igual, estimularam a circulação de alguma imagem dramatizada em 
“A bela e o monstro”, em que ele vinha como um primata peludo e 
ela assim como aparece na foto acima. Contudo, se, por um lado, os 
pontos de vista aprofundam-se para reconhecer o medo de se perder a 
identidade e a cultura cabo-verdianas e revelam um julgamento moral 

com/ex-miss-cabo-verdiana-casa-se-com-governador-nigeriano-de-63-anos/; 
https://noticiasdonorte.publ.cv/33590/casamento-oshiomhole-racismo-xenofobia-e-
dor-de-cotovelo/.
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por se considerar a preferência pelas condições socioeconômicas que 
possam estar em causa, por outro, também mencionam a existência 
do racismo e da xenofobia em Cabo Verde.

Desde uma cor de pele que não alcança consenso – ela aparece 
como branca e alguma vez ou outra como mulata, enquanto ele surge 
como mulato e também preto – até questões que têm a ver com a faixa 
etária, a forma do relacionamento, a identidade, a cultura, o racismo, 
o status social, a raça etc., entendo que esse campo é tão complexo 
quanto contraditório. Dando continuidade a essa lógica, a forma como 
as categorias são construídas socialmente é interessante de se desven-
dar, na medida em que permitirá compreender determinadas “verda-
des” e lidar com outros problemas que possam estar em marcha, quais 
sejam, preconceitos, estereótipos e discriminações de vária ordem, em 
que determinadas figuras ocupam lugares de inferiorização.

Assegura-nos Segato (2010, p. 27) que 

[…] de las marcas de origen inscriptas en el cuerpo del sujeto 
a partir de eventos ocurridos en su espacio-tiempo, habla la 
lectura racial, y de esa lectura dependerán su inclusión o su 
exclusión en el ambiente social en que se realiza la operación 
de racialización, como cálculo clasificatorio y jerárquico. En ese 
sentido, raza es signo, y, en cuanto tal, es necesario reconocerle 
su realidad.

E, prontamente, essa posição acabada de citar faz-me atentar 
para o surgimento, nos últimos anos, de variadíssimas publicações 
de cabo-verdianos, a partir de suas contas no Facebook, defendendo 
a independência das ilhas do Norte, ou seja, do Barlavento48 e dos 
sampadjudus. Essas colocações fazem frente à governação do país a 
partir da ilha de Santiago, centro do império badiu que, hipotetica-
mente, exerce o colonialismo pelos badius e passa a ser Badiulân-

48 Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal e Boa Vista. Todavia, é 
comum representarem-se, igualmente, os indivíduos das ilhas do Fogo e Brava, no 
Sul, como sendo sampadjudus.
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dia,49 onde se situam a capital – Praia – e a maior parte das estruturas 
administrativas aos níveis central e local.50 

Muito intrigante a forma como nasce, a partir dos discursos 
veiculados, a categoria de etnia. Anteriormente, não me tinha dado 
conta da necessidade de uma reflexão a seu respeito, isto é, ela não 
era tomada como um processo presente no imaginário atual dos ca-
bo-verdianos. Todavia, chama a atenção o fato de assim aparecer 
associando os badius aos mandjakus que, em princípio, têm uma 
mesma raiz que se enfatiza ser no continente africano, um mundo 
longínquo, à parte e fora da realidade. Bem assim, os badius são 
classificados como exploradores, burros, irracionais, egoístas, bár-
baros e agressores, fabricantes de bóka bedju,51 bêbados, drogados e 
fomentadores de doenças.

Em tal caso, a sua presença repudia-se pela indispensabilida-
de da desbadiuzação e descolonização das ilhas de Cabo Verde do 
Norte, ou seja, de uma espécie de limpeza que passa pela exclusão 
tanto dos badius quanto dos mandjakus por uma questão de saúde e 
segurança públicas, mas até para quebrar os vínculos com a cultura, 
política e economia emanadas daqui.

Nessa ótica, relembramos Amselle (2014, p. 26) falando sobre 
o aparecimento de termos como tribo e etnia quando diz que: 

Em detrimento de outros vocábulos como “nação”, ambos 
os termos começaram a ser usados em massa, tratando-se 
nitidamente de classificar à parte determinadas sociedades 
através da privação de uma qualidade específica. Era conveniente 
definir as sociedades ameríndias, africanas e asiáticas como 
outras e diferentes das nossas, retirando-lhes aquilo que lhes 
permitia participar de uma humanidade comum. Essa qualidade 
que as torna dissemelhantes ou inferiores em relação às nossas 
próprias sociedades corresponde evidentemente à historicidade 

49 Terra dos badius.
50 De um total de vinte e dois (22) municípios que compõem o arquipélago de Cabo 

Verde, nove (9) estão na ilha de Santiago.
51 Arma de fogo artesanal feita localmente.
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e, nesse sentido, as noções de “etnia” e “tribo” estão ligadas a 
outras distinções através das quais se opera a grande divisão 
entre a antropologia e sociologia: sociedade sem história/
sociedade com história, sociedade pré-industrial/sociedade 
industrial, comunidade/sociedade. 

O badiu e o sampadjudu fazem parte do imaginário social ca-
bo-verdiano, tal qual o mandjaku é colocado também nesse espaço 
mais recentemente. Entretanto, quando se une o badiu ao mandjaku, 
e estes são reagrupados numa condição étnica, nesse contexto, real-
çam-se formas classificatórias e hierárquicas que entendem alguns 
critérios comuns a eles, conforme vimos.

Em dezembro de 2016, num salão de beleza da capital praien-
se, a rapariga está a fazer tranças africanas. De repente, ela reclama 
com a sua cabeleireira proferindo: Amor de pretu, de badiu, não; 
só amor de português, amor de branku. Quando demandada para 
que se explicasse melhor, ela associou a intensidade do pentear ao 
amor. Trançar os cabelos de forma bem apertada a ponto de doer, 
à bruta, como sentia que a sua trançadeira estava a fazer naquele 
momento, era coisa dos badiu. Pelo contrário, se fosse de um jeito 
manso, frouxo, carinhoso, que era o que ela estava a demandar 
com a sua reclamação, igualava-se ao modo como os brancos, e 
portugueses, em especial, davam atenção às mulheres. Neste caso, 
às cabo-verdianas.

Não obstante o nosso dia a dia estar inundado dessas narrati-
vas e posturas, os cientistas sociais pouco as têm explorado. 

Se fôssemos perguntar aos cabo-verdianos como se iden-
tificam, o que responderiam? Que critérios definiriam o pretu e o 
branku em Cabo Verde? A ascendência, a tonalidade da pele, o for-
mato do nariz e dos lábios, a textura do cabelo, a cultura? Quem seria 
o mestiço, afinal, e onde se situaria? Quais as diferenças que seriam 
apontadas em comparação com os mandjakus? E as semelhanças 
existiriam?

No campo da Biologia e, em particular, da Genética, têm sur-
gido estudos que dialogam com categorias como raça, etnia, gênero, 
mestiçagem, que também são tomadas como dispositivos técnicos e 
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integram a prática científica (WADE et al., 2014). E parece que este 
arquipélago não foge à regra. 

A 27 de maio de 2010, publicou-se uma matéria no A Semana 
Online que me interessou, expondo o seguinte:

[…]  A miscigenação pode ser avaliada também ao nível dos ge-
nes. Segundo as estimativas dos investigadores do IPATIMUP,52 
“57 por cento dos genes são de origem africana e 43 por cento 
são de origem europeia”, o que faz de Cabo Verde uma das po-
pulações que representam mais miscigenação na Terra, “muito 
mais do que até em certas zonas do Brasil”.53

Identicamente, um ano depois, Jailson Lopes, biólogo cabo-
-verdiano e atualmente professor na Universidade de Cabo Verde, 
pertencente ao grupo de pesquisa da Faculdade de Ciências da Uni-
versidade do Porto, de onde saiu a notícia citada, defendeu a sua 
dissertação de mestrado cujo título é “Distribuição de segmentos do 
cromossoma X com ancestralidade europeia e africana na população 
de Cabo Verde: implicações para o estudo da miscigenação em po-
pulações humanas e para a história do povoamento do arquipélago”.

O arquipélago de Cabo Verde, devido à sua localização numa 
região estratégica para o tráfico de escravos capturados na 
África Ocidental, reúne condições quase ideais para analisar 
processos de miscigenação entre populações africanas e 
europeias. O objectivo desta tese é contribuir para descrever 
e interpretar a miscigenação humana no arquipélago de Cabo 
Verde através do estudo da distribuição de segmentos de 
ancestralidade europeia e africana no cromossoma X. O trabalho 
faz parte de um projecto de colaboração com a Universidade 
de Cabo Verde (UniCV), que procura caracterizar a estrutura 
genética da população do arquipélago para ajudar a reconstruir 

52 Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto, Portugal.
53 http://historia-ancestral.blogspot.com/2010/05/populacao-cabo-verdiana-e-das-

-mais.html; http://bloguedtudo1pouco.blogspot.com/2011/03/57-dos-genes-sao-de-
-origem-africana-e.html.
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a história do seu povoamento e elucidar a base genética de 
características complexas com interesse antropológico (como a 
pigmentação cutânea) ou biomédico (hipertensão e obesidade) 
(LOPES, 2011, p. 3).

Destarte, percebo que seja fundamental incluir nessa discus-
são o papel que desempenham as Ciências Sociais, mas também a 
Biologia e, especialmente, a Biomedicina (que entrou em jogo), vis-
to que importa retratar o impacto que essas áreas de estudos e suas 
práticas científicas têm no estabelecimento e desenvolvimento de 
várias categorias: raça, etnia, mestiçagem etc. e para a própria socie-
dade cabo-verdiana e seu imaginário via saúde.

Por conseguinte,

Entender a raça como um conjunto ou um enredo natural-
cultural e compreender o carácter turvo das fronteiras entre a 
esfera da natureza e a esfera da cultura me parece importante 
para entender o âmbito de ação do racismo e do conceito de raça. 
Se enfocamos somente uma biologia determinista e reducionista 
como o mecanismo central – o locus classicus – do processo 
que é a raça, então, perdemos outras dimensões desse campo 
operacional, como são os regimes de regulação do corpo para 
evitar a “contaminação” racial (WADE, 2017, p. 72).

Como falar de questões que (não) existem?

É comum ouvir que em Cabo Verde não existe problema racial 
e que, muito menos, existe racismo ou os cabo-verdianos são racis-
tas; trata-se essa matéria como inconcebível, inapropriada e até um 
exagero, embora os imigrantes oeste-africanos sejam os primeiros a 
acusar-nos de racistas. No máximo, é aceito que o que acontece são 
atitudes que se veem quotidianamente na grande maioria dos países 
do mundo, em praticamente todas as sociedades, e que é normal, 
natural que se anote cá tal-qualmente. 
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Enquanto isso, as categorias raça/cor e etnia, até o momento, 
não são centrais para os pesquisadores cabo-verdianos, como bem 
mostra o sociólogo cabo-verdiano Cláudio Furtado (2012, p. 143):

De forma específica, existe a percepção, a partir de uma leitura 
longitudinal e transversal, de que os estudos sobre Cabo Verde, 
produzidos essencialmente por pesquisadores locais, têm, em 
regra, sido omissos relativamente às dimensões da raça e da 
etnia na explicação da constituição e da transformação social da 
comunidade insular. 

Jemima Pierre (2013, p. 548), para mencionar uma posição 
análoga, declara que “[...] com pouquíssimas exceções […], estudio-
sos da África continental não se engajam nas formas complexas pe-
las quais a raça continua sendo significativa nesse momento pós-co-
lonial”. E essa antropóloga sociocultural vai mais longe justificando 
esse pensamento quando afirma que: “Eu argumentaria que práticas 
teóricas e epistemológicas históricas e atuais, particularmente na 
antropologia africanista, deixam-nos com poucas ferramentas para 
possibilitar tal discussão” (Tradução minha).54 

Tal posicionamento vai de encontro ao que Furtado (2014,  
p. 26) veicula sobre o decurso de “produção de conhecimento em 
um sul concomitantemente geográfico e epistémico” e sobre a ne-
cessidade premente de uma análise mais sofisticada que nos permita 
ultrapassar impasses teóricos e práticos.

De forma mais específica, quer-se argumentar que, os grandes 
desafios epistemológicos e metodológicos que se colocam aos 
pesquisadores que trabalham sobre o continente africano resi-
dem, essencialmente, na capacidade, não apenas de uma criação 
“ab initio” de modelos teóricos, mas também através de uma 

54 “[...] with extremely few exceptions […], scholars of continental Africa do not 
engage the complex ways that race continues to be significant in this postcolonial 
moment. I would argue that historical and current theoretical and epistemological 
practices, particularly in Africanist anthropology, leave us with few tools to enable 
such a discussion”.
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apropriação adequada de instrumentos teóricos e metodológicos 
existentes, reconstruídos e ressignificados de forma a tornarem-
-se úteis, heuristicamente falando, à problemática de pesquisa 
escolhida, significando uma inteligente mobilização de modelos 
teóricos na transformação de um problema em problemática. Pa-
rodiando alguns pensadores africanos, impõe-se, antes de tudo, 
uma “endogeneização” e uma “africanização” das teorias e dos 
métodos à problemática de pesquisa, sem que isso signifique um 
afrocentrismo.

Talvez perguntar de que raça/cor, etnia e racismo estamos a 
falar sejam as questões a serem levantadas, e compreendidas enqua-
dradas nos momentos históricos.

José Carlos dos Anjos, antropólogo cabo-verdiano que se de-
dica ao estudo das relações raciais, num artigo publicado em 2013, 
experimenta uma análise comparativa sobre como a raça acontece 
nos contextos do Brasil e de Cabo Verde, entendendo que, neste últi-
mo país, por exemplo, a raça implode; pelo menos, no caso do inte-
rior da ilha de Santiago, ele aponta. 

[…] houve um esforço deliberado do colonialismo português 
para manter e estabilizar as distinções raciais. Apesar do esforço 
estatal, a racialização se dissolveu no interior da ilha de Santiago, 
deixando de aparecer como intensidades fenotípicas que 
pudessem servir de base à distribuição de afetos, oportunidades 
e honrarias (ANJOS, 2013, p. 22).

Contudo, na esteira de Grada Kilomba (2008), inspiro-me para 
testar a possibilidade de jogar outras interrogações relativamente ao 
silêncio ou à omissão que se sentem em volta desses assuntos no 
campo das Ciências Sociais, a título de exemplo: por que nos man-
temos presos? Por que devemos ser e/ou estar silenciados? O que 
diríamos se não estivéssemos calados ou omissos? E o que os outros 
teriam de ouvir ou ler se nos posicionássemos?

Ultimamente, alguém chamou a minha atenção para di-
zer que os cabo-verdianos têm um grave transtorno, o qual não 
está diretamente relacionado com os imigrantes oeste-africanos, 
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os denominados mandjakus. Supostamente, estes servem como 
bode expiatório para diferenças sociais que os antecedem e têm 
sido postas em exercício historicamente, porque acompanharam 
a constituição da sociedade cabo-verdiana. Antes, a real questão 
é interna ao grupo, ou seja, marcadores de diferença diversos são 
acionados entre os cabo-verdianos e fazem-nos pensar em siste-
mas de classificação que, por exemplo, se inspiram na origem, e 
outros dividindo os badius e os sampadjudus como se de espécies 
diferentes se tratasse. 

Em outro trabalho, essa hipótese foi, mais ou menos, explora-
da, dando a entender que os imigrantes oeste-africanos são uma es-
pécie de espelho em que os cabo-verdianos se veem refletidos, isto é, 
“são os portadores dos próprios indesejos dos caboverdianos. E isto 
incomoda, porque ser africano acarreta o ‘Outro’, ou melhor dizendo 
os ‘Outros’, a construção do inimigo, que são os próprios cabover-
dianos” (ROCHA, 2017, p. 125-126).

Aqui, Mbembe (2017, p. 64) é bem expressivo dizendo que: 

A nossa época caracteriza-se, assim, por fortes ligações 
narcísicas. A fixação imaginária no estrangeiro – o muçulmano, 
a mulher de véu, o refugiado, o judeu ou o negro terão, neste 
contexto, funções defensivas. Recusamo-nos a reconhecer 
que, na verdade, o nosso eu é sempre constituído por oposição 
a outro: um negro, um judeu, um árabe, um estrangeiro que 
interiorizámos, mas de modo regressivo. Aquilo que muitos se 
recusam a admitir é que, no fundo, somos feitos de pequenos 
empréstimos de sujeitos estrangeiros e, consequentemente, 
seremos sempre seres de fronteira. 

Logo, como considerar as relações sociais entre os próprios 
cabo-verdianos? Que ideologia está, ou manteve-se, na base de uma 
possível separação entre os badius e os sampadjudus? O que quere-
mos enunciar quando, atualmente, persistimos com essa cisão entre 
os dois? E o que os imigrantes oeste-africanos – mandjakus – têm a 
ver com isso? O que está na base da performance estética dessas figu-
ras? Se existem diferenças raciais, quais podem ser indicadas? Qual 
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o papel das diferenças geográficas? Onde é que se situam os limites 
desses encontros e relações, dessas práticas e experiências, dessas 
narrativas e políticas? Por que não falar de raça/cor e etnia em Cabo 
Verde quando as performances quotidianas remetem-nos para dimen-
sões étnicas e raciais? Afinal, o que sabemos sobre essas categorias? 

Nesse contexto, levando em conta a trajetória dessa sociedade, 
pretende-se desconstruir esse silêncio considerando a extensão total 
da raça/cor e etnia enquanto experiências, assim como os processos 
de racialização a que as pessoas provindas da África ocidental são 
submetidas e que fazem parte do seu passado colonial e estendem-se 
ao momento pós-colonial, até a falta de análises raciais e étnicas para 
pensar interrogar essas mesmas experiências e narrativas locais que 
nos remetem à ideia de que:

Ora, essas relações se estabelecem entre elaborações que se situam 
em diversas dimensões: sociológicas, mitológicas, religiosas, 
epistemológicas, ontológicas, cosmopolíticas, e trata-se, em 
última instância, de mapear as premissas imanentes aos discursos 
nativos, extraindo consequências teórico-experimentais efetivas 
das críticas antropológicas que, ao longo dos últimos cem anos, 
vêm insistindo na impossibilidade de determinação de qualquer 
“grande divisor” capaz de distinguir substantivamente os 
coletivos humanos entre si. Impossibilidade tanto mais evidente 
quanto as transformações empíricas em curso na paisagem 
sociocultural do planeta mostram a aceleração simultânea 
dos processos aparentemente contraditórios de convergência 
e divergência, mimetismo e diferenciação, dissolução e 
endurecimento das fronteiras (tanto objetivas como subjetivas) 
entre os coletivos. Estas dificuldades devem ser levadas a sério, 
permitindo a elaboração de abordagens alternativas que afirmem 
a fecundidade epistemológica de tais impasses e os situem no 
coração da produção antropológica. 
Se quisermos escapar do clichê antropológico que quer nos 
prender à mera determinação de variedades culturais e universais 
humanos, o que deve ser visado é o mapeamento das premissas 
epistemológicas, ontológicas, cosmopolíticas imanentes aos 
discursos nativos [...] (GOLDMAN, 2015, p. 648).
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 Porventura, nessas reflexões, interesse dialogar com a pro-
posta de Goldman (2015, p. 647) e não me agarre ao cabo-verdiano 
como resultado de um encontro e de uma relação “nem de um ponto 
de vista genético (no sentido amplo do termo), nem a partir de um 
modelo tipológico”. 

Afinal, passados anos, ecoam dentro de mim a tristeza e a in-
dignação daquela jovem mãe cabo-verdiana por ser julgada como 
ama do bebê que ela própria pariu, devido ao seu tom de pele bem es-
curo contrariamente ao do seu filho, que era bem mais claro. Naquele 
momento, tomei a sua fala como um mero desabafo; no presente, ela 
tornou-se algo mais que me possibilita analisar. Outrossim, fez-se 
alvo do meu cuidado, enquanto antropóloga e pelos meus interesses 
de pesquisa, prestar mais atenção à maneira como compor e estra-
gar a raça apresenta-se no seio de muitas famílias cabo-verdianas, 
ou seja, as determinações que se impõem sobre as uniões mistas. 
Tratando-se de cabo-verdianos com imigrantes oeste-africanos – 
mandjakus –, estraga-se a raça por conta da prole menos bonita ou 
feia que se dará início e da ameaça à saúde, sobretudo, das mulhe-
res cabo-verdianas, ao passo que vínculos entre cabo-verdianos com 
imigrantes europeus consertam a raça. 

A esse propósito, o reforço da imigração oeste-africana femi-
nina no arquipélago de Cabo Verde vem demonstrar que estamos 
perante um processo que atinge não só o que tenho apontado atrás, 
mas, ao mesmo tempo, o gênero e a sexualidade (ROCHA; MIRAN-
DA, 2016).

As minhas interlocutoras imigrantes bissau-guineenses salien-
tam que as barreiras entre elas e os cabo-verdianos são de vária or-
dem. Todavia, tomemos, como exemplo, a seguinte passagem: 

Ao falar das relações e interações entre os caboverdianos e os 
imigrantes oeste-africanos de uma forma geral, todas as mulheres 
entrevistadas foram unânimes em reclamar da designação 
indiscriminada imposta aos africanos destacando a palavra 
“mandjakus”.
Maia, por exemplo, julga que a razão deve residir na ignorância 
dos caboverdianos provocada pelo desconhecimento de que 
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esse é o nome de uma etnia guineense – Manjaca. Diz que tem 
conhecimento de que antigamente, em Cabo Verde, as pessoas a 
quem se atribuía esse nome eram de má índole. É perentória ao 
dizer que os caboverdianos manifestam desconfiança em relação 
aos africanos e “não estabelecem um relacionamento de igual 
para igual, porque o caboverdiano é racista e pensa que é superior 
aos africanos, mas eu perdoo-lhes porque não lhes contaram a sua 
verdadeira história” (ROCHA; MIRANDA, 2016, p. 104-105).

Além disso, de Rocha e Miranda (2016, p. 108) transcrevemos que:

No atinente à narração de Anelie, ela denuncia o modo como 
os bissau-guineenses são tratados em comparação com outros 
imigrantes como, por exemplo, os portugueses.
“Os portugueses sentem-se como se fossem donos da terra, 
sentem-se à vontade que nem mesmo os filhos dos caboverdianos 
sentem […] Os caboverdianos os consideram mais gente do que os 
guineenses. Se for para escolher entre portugueses e guineenses, 
não tenho dúvidas de que irão escolher os portugueses. E de 
pensar que os portugueses são a causa da nossa desgraça! Fomos 
brigar com eles para podermos ter a nossa independência, mas 
Cabo Verde os coloca diante da Guiné” (Anelie, Praia, 2016).

Duvidosamente, o branku e o pretu, o badiu e o sampadjudu, 
ou, de uma forma geral, as ideias avançadas antes são bastantes para 
perceber os significados que a raça/cor e a etnia transportaram e, 
ainda, nos dias de hoje, carregam na vida em sociedade em Cabo 
Verde. Apesar disso, podem constituir um marco para se dar início 
a esse pensamento e à forma como abordar e pesquisar raça/cor e 
etnia sem desconsiderar o fato de que as representações sobre os/dos 
imigrantes oeste-africanos terão um papel crucial nessa empreitada. 

Como bem coloca Mbembe (2014, p. 11): 

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 euro-americanos em particular fi-
zeram do Negro e da raça duas versões de uma única e mesma 
figura, a da loucura codificada.
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Por um lado, estamos diante de presenças que têm baralhado e 
questionado a nossa relação com o passado e o futuro que queremos 
construir e, por outro, de espaços para se repensar as condições de 
possibilidade para as memórias inscritas em nós e nos outros que se 
impõem, embora não as queiramos revisitar. Em tal caso, as refle-
xões de Achille Mbembe (2014, 2017) podem apoiar na elucidação 
dessa nossa relação com a África, dado que, vira e mexe, o conti-
nente é situado num lugar marginal nos nossos posicionamentos, e, 
ao mesmo tempo, as lógicas colonialistas de silenciamento e suplan-
tação de memórias estão ainda bem presentes no nosso quotidiano.

Sem demora, torna-se vital ponderar que pode haver:

[…] la necesidad de desenmascarar la persistencia de la colonia 
y enfrentarse al significado político de la raza como principio 
capaz de desestabilizar la estructura profunda de la colonialidad. 
Percibir la raza del continente, nombrarla, es una estrategia de 
lucha esencial en el camino de la descolonización. […] No me 
refiero a la idea de raza que domina el mecanicismo clasificatorio 
norteamericano, sino a la raza como marca de pueblos despojados 
y ahora en reemergencia; es decir, raza como trazo viajero, 
cambiante, que a pesar de su carácter impreciso, podrá servir de 
instrumento de ruptura de un mestizaje políticamente anodino 
y disimuladamente etnocida, hoy en vías de desconstrucción 
(SEGATO, 2010, p. 20).

Como (não) finalizar

A grande ambição deste trabalho, ainda em progresso, é con-
seguir dar conta da construção e, também, desconstrução de raça/
cor e etnia no arquipélago de Cabo Verde – isto é, prestar atenção à 
história/trajetória da raça/cor e etnia, mas também suas intersecções 
– e vendo como elas têm sido (re)produzidas na prática e em diversas 
esferas ao longo do tempo. Quiçá, juntamente com uma perspectiva 
crítica étnico-racial, refletir de forma interseccional para pensar o 
não dito acerca do modo como os cabo-verdianos (e estudos sobre si) 
foram criando os fatos, mas também as ficções, na verdade, as suas 
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teorias sobre si (cabo-verdianos/sampadjudus versus badius) e sobre 
os outros (sobretudo, os imigrantes oeste-africanos), moldando as 
suas práticas e interações quotidianas. 

Portanto, entrar de maneira consciente nesse campo de estu-
dos da raça, das relações étnicas e raciais urge. Damos conta da au-
sência de análises raciais em contextos africanos marcados por uma 
cegueira racial (PIERRE, 2013) e o quão rememorável é o trabalho 
publicado em 1885 pelo haitiano Anténor Firmin – pessoa de grande 
importância para a antropologia e para o pan-africanismo –, Un acer-
camiento a la igualdade de razas humanas (2011), numa altura em 
que se propõe contestar o racialismo difundido a partir da Europa.

Num panorama de heranças escravocratas, coloniais, raciais, 
patriarcais etc., cujos discursos no presente insistem em recorrer 
para fazer deles realidade, pois, ainda que sobressaiam aspectos his-
tóricos, sociais, culturais, genéticos etc., tenciono aprofundar esse 
debate que dá pistas de que as sociedades da África ocidental espe-
lham espaços de alteridade racial (PIERRE, 2013). 

Daí que o meu propósito inicial seja etnografar os arquivos 
históricos, as práticas culturais, as interações e os discursos que po-
voam o nosso quotidiano, presencial e virtualmente, bem como em-
preender um diálogo com a biologia, a genética e as suas práticas 
científicas, no sentido de construir uma abordagem antropológica 
da raça nessa trama. Todavia, nessa proposta de se fazer uma etno-
grafia no terreno e nos arquivos, complementarmente auxiliada por 
entrevistas semidirigidas (e, quiçá, juntemos o método das histórias 
de vida), cruzar-se-ão os discursos e as práticas acadêmico-científi-
cas e do quotidiano dessa sociedade com um elemento fundamental: 
a autorreflexividade, permitindo-me articular com o desafio de me 
questionar sobre o que sei sobre esses tópicos, a forma como afe-
tam a minha vida, os procedimentos teóricos e práticos elegidos para 
acompanhar essa análise, os limites e consequências envolvidos ou, 
como diria Djamila Ribeiro (2017), o meu lugar de fala. 

Dessa maneira, as Ciências Sociais cabo-verdianas têm que 
ser reposicionadas para descontextualizar e recontextualizar histó-
rias, experimentando e recontando as nossas narrativas. Fender a re-
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serva de lugares marginais aos nossos olhares e posicionamentos é 
essencial, ao mesmo tempo que se desmembram as transfigurações 
epistemológicas hegemônicas dando visibilidade aos fenômenos so-
ciais a partir da voz dos interlocutores, ou melhor, coprodutores de 
pesquisa, e autorizamo-nos a falar.
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EPISTEMOLOGIAS CONTRA-HEGEMÔNICAS  
E PEDAGOGIAS DESCOLONIZADORAS 

Elementos para uma descolonização do ensino  
da sociologia em Angola

Sebastião Merlen 

Enquanto a história 
da caça ao leão for contada 

pelos caçadores, os leões 
serão sempre perdedores. 

(Provérbio africano)

Escolhemos o provérbio em epígrafe para pórtico deste ca-
pítulo porque, em nosso entender, sintetiza uma das grandes preo-
cupações do que estamos a designar com a expressão “epistemo-
logias contra-hegemônicas”: desconstruir e substituir as narrativas 
coloniais escritas pelo colonizador por narrativas escritas do ponto 
de vista do colonizado.

Estamos a utilizar a expressão “epistemologias contra-hege-
mônicas” para designar um amplo movimento de insurreição epis-
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temológica55 composto por perspectivas que questionam a hegemo-
nia da racionalidade científica de matriz greco-romana, analisam 
os efeitos do colonialismo em diferentes domínios (sociocultural, 
econômico, político e epistêmico) das sociedades colonizadas e das 
colonizadoras e procuram alternativas ontológicas, epistemológicas 
e metodológicas, com o objetivo de descolonizar as ciências sociais.

Esse movimento abrange um conjunto diversificado de pers-
pectivas (teóricas, epistemológicas e metodológicas) a que se têm 
atribuído diferentes designações: “crítica pós-colonial” (ALMEIDA, 
2013), “teorias do sul” (CONNELL, 2007), “epistemologias do sul” 
(SANTOS; MENEZES, 2009) e “discursos alternativos” (ALATAS, 
2010), por exemplo.

Embora sob designações diferentes, as perspectivas que inte-
gram esse movimento partilham várias diligências em comum; têm 
suscitado importantes desafios nas ciências sociais e têm contribuído 
para a ampliação dos horizontes (epistemológicos, metodológicos e 
teóricos) dessas ciências, por intermédio do questionamento das suas 
epistemologias e práticas científicas dominantes e da promoção do 
diálogo com as também designadas “epistemologias alternativas”.

No presente capítulo, pretendemos, por um lado, destacar duas 
diligências comuns às várias perspectivas integradas ao movimento 
de insurreição epistemológica e as repercussões que têm tido no ensi-
no das ciências sociais, com o objetivo de promover reflexões sobre 
as suas possíveis contribuições para o ensino das ciências sociais, em 
geral e, mais especificamente, para o ensino da sociologia em Angola.

As duas diligências que pretendemos destacar são: o apelo à 
descolonização das ciências sociais e a procura de novos caminhos 
epistemológicos para defender as soberanias intelectuais, promover 
ecologia de saberes e combater o epistemicídio. Quanto ao impacto 
sobre o ensino das ciências sociais e, particularmente, sobre o ensino 

55 Tomamos por empréstimo a expressão “movimento de insurreição epistemológica” 
nos escritos do sociólogo angolano Víctor Kajibanga (2015). É com essa expressão 
que ele designa as várias perspectivas inscritas no “debate pós-colonial”. Ao longo 
do capítulo, as expressões “epistemologias contra-hegemônicas” e “movimento de 
insurreição epistemológica” serão tomadas como semelhantes.
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da sociologia, recorremos aos postulados das pedagogias descoloni-
zadoras e a dois exemplos de práticas pedagógicas descolonizadoras 
oriundas do sul epistemológico, para, a partir deles, extrairmos con-
tribuições para pensar o caso do ensino da sociologia em Angola, um 
país do sul epistemológico.

A abordagem será repartida em quatro momentos. No primeiro, 
apresentamos alguns postulados das epistemologias contra-hegemô-
nicas e algumas denúncias que fazem às ciências sociais. A seguir, 
abordamos a situação da sociologia contemporânea face aos diagnós-
ticos das epistemologias contra-hegemônicas. O terceiro momento é 
dedicado à demanda por pedagogias descolonizadoras, enquanto ma-
nifestação das repercussões pedagógicas das epistemologias contra-
-hegemônicas. E, por fim, tratamos, especificamente, dos elementos e 
das contribuições para pensarmos o caso angolano.

Por uma descolonização das ciências sociais

Nas últimas três décadas, a área de investigação multidiscipli-
nar designada “estudos pós-coloniais” ou “teoria pós-colonial”56 foi 
a que mais se destacou, internacionalmente, nas denúncias da colo-
nização epistêmica, do eurocentrismo na produção do conhecimento 
e na defesa dos saberes produzidos fora da racionalidade de matriz 
greco-romana. Porém, não é a única fonte de práticas e epistemolo-
gias contra-hegemônicas, bem como de defesa das soberanias inte-
lectuais. A afrocentricidade, o pan-africanismo, os estudos afro-dias-
póricos, os estudos subalternos, a negritude, o pós-ocidentalismo, a 
teoria do sistema-mundo etc. são, igualmente, correntes de pensa-
mento que denunciam a colonização epistêmica e estão interessadas 
na superação do eurocentrismo nas ciências sociais.

56 Os estudos pós-coloniais – seja enquanto área de investigação, seja enquanto um mo-
vimento epistêmico, intelectual e político – ganharam força, na década 1980, a partir 
de iniciativas organizativas do Grupo de Estudos Subalternos do Sul da Ásia e, pos-
teriormente, de outros movimentos congêneres, tal como o Grupo Lati no-Americano 
de Estudos Subalternos e, mais recentemente, o Projecto Modernidade/Colonialida-
de (BALLESTRIN, 2013).
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Ao pensarmos a respeito das epistemologias contra-hegemô-
nicas, convém não pensarmos apenas nas ferramentas de confronto 
intelectual e de resistência que se institucionalizaram e que se disci-
plinaram nas instituições acadêmicas (sobretudo, nas do norte epis-
temológico).

Práticas como a iniciação aos segredos da divinação, da de-
clamação, da dança e da pantomina, bem como levantes, sedições e 
formação de sociedades paralelas àquelas do colonizador, são exí-
mios exemplos de resistência à colonização do ser e do saber. Te-
nhamos em conta que os sujeitos dos territórios colonizados, cada 
um à sua maneira, insurgiram-se contra os conhecimentos de si e 
sobre si produzidos pelas “ciências coloniais”. E, ao se insurgirem, 
trouxeram à tona outras maneiras de produzir conhecimento. Daí, a 
necessidade da defesa e do reconhecimento dessas múltiplas formas 
de saber, para além da matriz greco-romana e para além da lógica da 
escrita (livros, artigos etc.). Há também a necessidade de termos em 
conta a tradição oral, como um sistema de autointerpretação e de 
autoinscrição fundamental para as sociedades ditas ágrafas.

Algumas denúncias das epistemologias contra-hegemônicas 
(sobretudo o apelo à descolonização epistêmica) já se encontram 
enraizadas nos discursos nacionalistas, anticoloniais e antirracistas 
das décadas de 1950 e 1960. Autores como Albert Memmi, Aimé 
Cèsaire e Frantz Fanon são, indubitavelmente, precursores da crítica 
pós-colonial, e as suas obras são escritos seminais para as epistemo-
logias contra-hegemônicas.

Essas epistemologias abrangem todos esses saberes (acadêmi-
cos e não acadêmicos, institucionalizados e não institucionalizados) 
que questionam (ou com os quais podemos questionar) a hegemo-
nia da racionalidade científica de matriz greco-romana, denunciam 
a colonização epistêmica e defendem as soberanias intelectuais dos 
sujeitos dos territórios colonizados.

As epistemologias contra-hegemônicas defendem que as 
ciências sociais emergiram num contexto de situação colonial 
(CONNELL, 2007) e propagaram-se com uma visão eurocêntri-
ca do mundo, da qual ainda não se libertaram (LANDER, 2005). 
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Também contribuíram (e ainda contribuem) para a demarcação dos 
lugares de produção do conhecimento (MIGNOLO, 2003) e para 
políticas de exclusão e marginalização de contribuições não oci-
dentais (SALAMA, 2011).

Eurocentrismo, geopolítica na produção do conhecimento, po-
líticas de exclusão e marginalização, juntamente com a colonialidade 
do saber e do ser (MIGNOLO, 2003; LANDER, 2005), o imperia-
lismo acadêmico e a dependência acadêmica (ALATAS, 2003), o 
epistemicídio (SANTOS, 2009), a subalternidade (SPIVAK, 2010) 
e a violência epistêmica (CASTRO-GÓMEZ, 2005), compõem um 
leque de denúncias fortemente inter-relacionadas que as epistemolo-
gias contra-hegemônicas fazem a respeito das ciências sociais.

O quarteto composto por eurocentrismo, geopolítica da produ-
ção do conhecimento, imperialismo acadêmico e dependência aca-
dêmica são, em nosso entender, alguns dos principais aspectos que 
os investigadores e docentes do sul devem ter em conta nas suas prá-
ticas científicas e pedagógicas, para evitarem a reprodução do atual 
status quo. Os elementos desse quarteto são abrangentes e trazem 
implícita ou explicitamente as outras denúncias feitas às ciências so-
ciais. Daí a necessidade de lhes prestarmos algumas considerações.

Eurocentrismo e geopolítica na produção do conhecimento

Nos debates sobre eurocentrismo e geopolítica na produção do 
conhecimento em ciências sociais, estão em pauta assuntos como a 
existência de relações hierárquicas entre centros e periferias; a hege-
monia das propostas teóricas oriundas dos centros; o descrédito às 
propostas teóricas oriundas das periferias; a aplicação reprodutiva de 
teorias oriundas dos centros para explicar realidades das periferias etc.

Sob os auspícios de Syed Farid Alatas (2010, p. 226), podemos 
distinguir três manifestações comuns do eurocentrismo nas ciências 
sociais: (i) sob a forma de afirmações racistas ou preconceituosas; 
(ii) sob a forma de políticas de exclusão de autores e conceitos não 
ocidentais; e (iii) sob a forma de imposição de conceitos e teorias 
formuladas em contextos ocidentais para explicar realidades não oci-
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dentais. A primeira forma era comum no período do surgimento e 
institucionalização das ciências sociais.57 Por sua vez, as outras duas 
são as manifestações contemporâneas do eurocentrismo evidencia-
das pelas epistemologias contra-hegemônicas.

É escusado dizer que o eurocentrismo na prática científica tem 
suscitado falta de diálogo horizontal norte-sul, políticas de exclusão 
e marginalização das contribuições do sul, epistemicídio etc. (ALA-
TAS, 2003; MIGNOLO, 2003; SANTOS, 2009).

A noção de geopolítica na produção do conhecimento remete-
-nos à constatação de que existe uma relação trinitária entre lugares 
de enunciação, poderes e saberes, que se torna um fator significati-
vo para a análise da produção do conhecimento (MIGNOLO, 2003; 
CARDOSO, 2012). Traz à tona a existência de hierarquias consoli-
dadas entre diferentes formas de racionalidades e diferentes lugares 
de enunciação.

A geopolítica do conhecimento revela-se nessa fragmentação 
do mundo em lugares produtores de conhecimento e lugares recepto-
res (e somente consumidores) de conhecimento, que, num contexto 
de globalização hegemônica, configuram-se em centros (o norte) e 
periferias (o sul). O norte produz conceitos, teorias e métodos com 
aspirações universais, e o sul recebe-os e consome-os. O norte exerce 
hegemonia sobre a produção e a prática científica. O sul, dependente, 
segue, algumas vezes reprodutivamente, as modas e tendências cien-
tíficas ditadas pelo norte.

Na divisão do trabalho intelectual, no sul, encontram-se os obje-
tos epistêmicos, os informantes locais que fornecem dados empíricos, 
enquanto, no norte, encontram-se os sujeitos epistêmicos que analisam 
e interpretam os dados e formulam teorias que, posteriormente, expor-
tam ao sul, prontas para o consumo (KEIM, 2011; ELA, 2016).

57 Em livros como Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente, de Edward W. 
Said e Rediscutindo a mestiçagem no Brasil, de Kabengele Munanga, são apontados 
vários exemplos de visão eurocêntrica nas obras de autores considerados “clássicos”, 
demonstrada por expressões depreciativas e pejorativas sobre povos e culturas não 
europeias: raças e etnias misteriosas, donos de comportamentos selvagens e ideias 
atrasadas, de costumes e religiões primitivas e bizarras.
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As epistemologias contra-hegemônicas asseveram que essa 
divisão do trabalho foi historicamente determinada pelo modo co-
lonial de produção do conhecimento (CONNELL, 1997; ALATAS, 
2003; SPIVAK, 2010). Apontam a experiência colonial como fator 
explicativo do imperialismo acadêmico do norte e da dependência 
acadêmica do sul.

Imperialismo e dependência acadêmica

Encontra-se uma discussão sistematizada sobre as noções de 
imperialismo acadêmico e dependência acadêmica em Syed Farid 
Alatas (2003), noções também discutidas, anteriormente, nas déca-
das de 1960 e 1970 e, mais recentemente, na década de 2000, por 
Syed Hussein Alatas (2000).

Para os dois Alatas, o imperialismo acadêmico (também desig-
nado por imperialismo intelectual) é um fenômeno análogo ao im-
perialismo econômico e político. Designa dominação, subjugação e 
tantos outros processos de subordinação do outro. Ambos defendem 
que existem relações imperialistas no campo das ciências sociais que 
se assemelham às relações imperialistas no campo econômico e polí-
tico (ALATAS, 2000; ALATAS, 2003).

O imperialismo acadêmico remonta ao período colonial. Ma-
nifestava-se, dentre outras formas, pela presença dos cientistas so-
ciais da metrópole que se dedicavam ao estudo das então colônias 
e pelo controle direto dos conteúdos programáticos e das escolas, 
universidades e editoras por parte das então potências coloniais. 
Atualmente, o imperialismo acadêmico é indireto e, muitas vezes, 
implícito. Trata-se, na perspectiva de Syed Farid Alatas (2003), de 
um neoimperialismo ou neocolonialismo acadêmico, pois as colô-
nias conquistaram as independências políticas, mas o imperialismo 
acadêmico e a consequente dependência acadêmica seguem intactos, 
sob nova roupagem.58 Atualmente, a hegemonia do norte epistemo-

58 Tal como observa Stuart Hall (2003, p. 110), “o colonial não está morto, […] sobre-
vive através de seus ‘efeitos secundários’”. Esses efeitos secundários do colonia-
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lógico sobre o sul é mantida por intermédio da dependência acadê-
mica do sul em relação ao norte.

Syed Farid Alatas apoia-se na teoria da dependência econômi-
ca, proposta por acadêmicos latino-americanos, na década de 1950, 
e cria um paralelo entre a dependência acadêmica e a dependência 
econômica. Concebe como dependência acadêmica “a situação na 
qual a ciência social de um país é condicionada pelo desenvolvimen-
to e expansão da ciência social de outro país, ao qual está subordina-
do” (ALATAS, 2003, p. 603).

Em Alatas, uma relação de interdependência entre duas ou 
mais comunidades científicas assume formas de dependência quando 
uma delas (geralmente a localizada no centro) pode expandir-se, com 
base em certos critérios de desenvolvimento e progresso, enquanto as 
outras só podem expandir-se como reflexo da expansão daquela.

A dependência acadêmica, no entender de Alatas (2003,  
p. 604-605), manifesta-se em seis dimensões. A primeira dimensão 
(dependence on ideas) tem a ver com a produção de ideias: meta-
teoria, teoria, por exemplo, são frequentemente produtos do norte 
e raramente do sul. A segunda dimensão (dependence on the media 
of ideas) tem a ver com os meios de circulação das ideias: livros, 
revistas científicas etc. A terceira dimensão (dependence on the tech-
nology of education) tem a ver com a qualidade das tecnologias de 
ensino à disposição nas instituições de pesquisas do norte, mesmo 
quando instaladas no sul (nas embaixadas, nos centros culturais, por 
exemplo). A quarta dimensão (dependence on aid for research as 
well as teaching) tem a ver com o apoio ao ensino e investigação: 
financiamentos estrangeiros para investigação, publicação de livros 
etc. A quinta dimensão (dependence on investment in education) re-
fere-se ao investimento direto feito por instituições de ensino dos 
centros em benefício das instituições de ensino das periferias. E a 
sexta dimensão (dependence of Third World social scientists on de-
mand in the West for their skills) consiste no fato de os acadêmicos 

lismo manifestam-se nos domínios sociocultural, econômico, político e epistêmico 
tanto das sociedades colonizadas como das colonizadoras.
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das periferias almejarem carreiras mais promissoras nas academias 
dos centros ou empregar-se como os seus colaboradores locais.

Para além dessas dimensões, S. F. Alatas acrescenta uma di-
mensão psicológica à dependência acadêmica. Essa dimensão con-
siste no fato de o acadêmico dependente tornar-se um receptor pas-
sivo de agenda de pesquisa, métodos e ideias oriundos dos centros.59

Algumas dimensões da dependência acadêmica são estrutu-
rais, outras são materiais, e outras ainda se encontram nos níveis 
intelectual e teórico. É a nível intelectual e teórico que se têm desta-
cado algumas estratégias de resistência ao imperialismo acadêmico. 
Raewyn Connell (2011, p. 11) agrupou-as em quatro categorias: (i) 
ênfase nas distintas tradições nacionais ou estilos de trabalho intelec-
tual (estratégia da Associação Internacional de Sociologia); (ii) bus-
ca por sistemas indígenas ou endógenos de conhecimento (Akinsola 
Akiwowo e Paulin Hountondji); (iii) crítica pós-colonial do pensa-
mento europeu (Anibal Quijano e Walter Mignolo); e (iv) tentativa 
de encontrar, fora das tradições euro-americanas, bases para um uni-
versalismo alternativo (Syed Farid Alatas).

A essas estratégias, podemos acrescentar o projeto epistemo-
lógico de Boaventura de Sousa Santos (2009) e de Molefi Kete Asan-
te (2009), bem como as outras formas de autoinscrição e autointer-
pretação que se enquadram fora da lógica da escrita.

As epistemologias contra-hegemônicas criaram um espaço 
profícuo para repensar as ciências sociais. Produziram noções, racio-
cínios e conceitos60 próprios, bem como práticas (ontológicas, epis-
temológicas e metodológicas) descolonizadoras que são ferramentas 
heurísticas e de confronto. Atualmente, os apelos das epistemologias 
contra-hegemônicas são materializados a nível da investigação e do 

59 A apropriação que Paulin Hountondji faz da noção de extroversão (ou extraversão) 
abrange alguns aspectos da dimensão psicológica da dependência realçados por Alatas.

60 Eis alguns exemplos: colonialidade do poder, colonialidade do saber, colonialidade 
do ser, dependência acadêmica, desobediência epistêmica, discursos alternativos, 
ecologia de saberes, epistemicídio, epistemologias do sul, geopolítica do conheci-
mento, giro decolonial, imperialismo acadêmico, pensamento fronteiriço, pensa-
mento liminar, saberes endógenos e violência epistêmica. 
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magistério em ciências sociais. Essas epistemologias têm desbrava-
do caminhos para novas práticas pedagógicas, no âmbito do ensino 
das ciências sociais: a demanda por pedagogias descolonizadoras. 
Antes de nos pronunciarmos a respeito dessas pedagogias, vamos 
direcionar a nossa atenção à situação da sociologia contemporânea, 
face aos diagnósticos das epistemologias contra-hegemônicas.

Sociologia pós-colonial: uma área de estudo em formação

A sociologia, enquanto ciência social, não está alheia ao mo-
vimento de insurreição epistemológica de que estamos a falar. Já 
estabeleceu diálogo com o movimento,61 e as repercussões são no-
táveis: está em curso um debate a respeito da emergência de uma 
“sociologia pós-colonial”.

Para demonstrar as repercussões do movimento de insurrei-
ção epistemológica na sociologia, podemos começar com o debate 
indigenização versus internacionalização da sociologia, surgido na 
década de 1980. Para a presença africana, neste debate, destacam-se 
A. Muyiwa Sanda e Akinsola Akiwowo, sociólogos nigerianos. No 
final da década de 1980, A. Muyiwa Sanda já denunciara que a so-
ciologia internacional é uma sociologia ocidental que exporta para 
as sociedades não ocidentais “modelos teóricos inadaptados, como 
os da modernização ou da mudança social, os quais não resistem à 
prova da respectiva aplicação a contextos sociais e culturais diferen-
tes” (BERTHELOT, 2005, p. 341).

Quanto a Akiwowo,62 este defensor das indigenous sociologies 
faz a seguinte pergunta provocadora: “até que ponto podemos 

61 No domínio da sociologia, o movimento de insurreição epistemológica tem encon-
trado representantes explícitos, em Raewyn Connell, em Syed Farid Alatas e em 
Boaventura de Sousa Santos, só para citar alguns cujas vozes já foram (e têm sido) 
ouvidas nas instituições de ensino do norte epistemológico.

62 Jìmí O. Adésìnà, no seu artigo “Sociology and Yorùbá studies: epistemic interven-
tion or doing sociology in the ‘vernacular’?”, publicado na African Sociological 
Review, apresenta uma abordagem panorâmica a respeito do debate levantado por 
Akiwowo.
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considerar que os esquemas conceptuais e as propostas constitu-
tivas das principais teorias sociológicas integram os princípios 
universais de explicação de toda a sociedade, seja ela qual for?” 
(BERTHELOT, 2005, p. 344).

Contemporaneamente, a internacionalização da sociologia 
ainda se encontra no fogo cruzado desse já não tão novo debate da 
sociologia consigo mesma. A globalização e a constituição de um 
espaço internacional de discussão e debate, sustentado por revistas 
como a Current Sociology e a International Sociology, são apon-
tadas por Jean-Michel Berthelot (2005) como dois fenômenos que 
contribuem para essas interrogações.

Segundo Berthelot, nesses debates, a internacionalização é 
associada à dominação, etnocentrismo e imperialismo, enquanto a 
indigenização remete, simultaneamente, a dois processos: “(i) um 
processo cognitivo de elaboração de modelos adaptados às condi-
ções concretas de um determinado país e (ii) um processo institucio-
nal de constituição de ‘comunidades nacionais de ciências sociais’, 
autónomas e que se relacionam com qualquer outra num estrito pé de 
igualdade” (BERTHELOT, 2005, p. 341).

Outra crítica premente na problemática da internacionali-
zação da sociologia é a supremacia da língua inglesa, que, às 
vezes acompanhada pelo francês e pelo alemão, é, implícita e 
explicitamente, adotada como a língua franca da sociologia na 
comunidade internacional, tanto nas conferências quanto nas 
publicações (ORTIZ, 2004). Para que a “sociologia do sul” se 
internacionalize, necessita ser publicada em revistas acadêmicas 
e científicas de grande repercussão. Essas revistas, geralmente, 
pertencem a instituições sedeadas no norte, e, para que se publi-
que nelas, um pré-requisito incontornável é publicar em inglês 
(MARTÍN, 2013).

Outra repercussão do movimento de insurreição epistemológi-
ca na sociologia é o atual debate sobre a emergência de uma sociolo-
gia pós-colonial, em renomadas revistas de sociologia e de ciências 
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sociais.63 Repercussão que nos remete igualmente ao também atual 
debate a respeito da construção de uma “sociologia global”.64

Os litigantes desse debate admitem que as “sociologias na-
cionais” são incapazes de dar respostas aos desafios colocados pelo 
mundo contemporâneo e, com o intuito de superar essa insuficiência, 
várias propostas têm surgido: “sociologia pública global” (Michael 
Burawoy) e “sociologia cosmopolita” (Ulrich Beck) são duas dessas 
propostas. Os nomes variam, mas a ideia central é uma: desenvolver 
uma sociologia que transcenda as fronteiras nacionais (o naciona-
lismo metodológico), uma sociologia transnacional, mundial ou até 
mesmo universal.

Feitas essas considerações a respeito de algumas repercussões 
do movimento de insurreição epistemológica na sociologia contempo-
rânea, agora, vamos atentar-nos às pedagogias descolonizadoras e a al-
guns exemplos de estratégias pedagógicas descolonizadoras a nível do 
ensino da sociologia, para, a partir deles, pensarmos o caso angolano.

Demandas por pedagogias descolonizadoras

As chamadas “pedagogias descolonizadoras” (ou decoloniais, 
na variante latino-americana) são práticas que materializam, a nível 
do magistério, os apelos por epistemologias contra-hegemônicas. 
São, por assim dizer, a dimensão ou manifestação pedagógica das 
epistemologias contra-hegemônicas.

Essas pedagogias têm sido amplamente discutidas na Amé-
rica Latina e noutras latitudes do globo. Dentre os seus grandes 

63 Por exemplo, American Journal of Sociology; Current Sociology; European Journal 
of Social Theory; e International Social Science Journal. Sobre este assunto, ver, por 
exemplo, Go (2013).

64 A Associação Internacional de Sociologia (AIS) tem dedicado alguns congressos a 
essa problemática, desde a década de 1980: Sociological Theory and Social Practice 
(X Congresso, Cidade do México, México, 1982); Sociology for One World: Unity 
and Diversity (XII Congresso, Madrid, Espanha, 1990) e, mais recentemente, Facing 
Unequal World: Challenges for Global Sociology (XVIII Congresso, Yokohama, Ja-
pão, 2014). O debate sobre a “sociologia global” continua em curso no boletim Glo-
bal Dialogue, boletim da AIS.



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 173

representantes e divulgadores, destaca-se Catherine Walsh, inte-
lectual norte-americana radicada no Equador e noutros países da 
América Latina. Os autores que aderiram aos chamados dessas 
pedagogias podem ser encontrados no livro organizado por Vera 
Maria Candau (Educação intercultural na América Latina: entre 
concepções, tensões e propostas); no editado por Catherine Walsh 
(Pedagogías decoloniales: prácticas insurgentes de resistir, (re)
existir y (re)vivir) e em vários artigos publicados na revista Post-
colonial Directions in Education (ligada à Faculdade de Educação 
da Universidade de Malta e editada por Anne Hickling-Hudson e 
Peter Mayo).

As pedagogias decoloniais têm as suas bases no intercultura-
lismo crítico.65 Adotam-no como uma: 

[...] ferramenta pedagógica que questiona continuamente a 
racialização, subalternização, inferiorização e padrões de poder 
colonial; que visibiliza maneiras diferentes de ser, viver e saber 
e que promove o desenvolvimento e criação de compreensões e 
condições que não só articulam e fazem dialogar as diferenças 
num marco de legitimidade, dignidade, igualdade, equidade e 
respeito, mas que – ao mesmo tempo – alentam a criação de 
modos “outros” (WALSH, 2009, p. 25).

Essas pedagogias propõem uma prática pedagógica intercultu-
ral e crítica, susceptível de tornar visível o que o multiculturalismo 
oculta e dilui; de integrar o questionamento, a análise crítica, a ação 
social transformadora e de exortar a procura por modos outros de 
práticas pedagógicas, baseadas numa atitude insurgente e descoloni-
zadora (WALSH, 2009; CANDAU, 2013).

65 A noção de interculturalismo foi, durante a década de 1990, muito discutida na Amé-
rica Latina, como um componente dos programas de educação bilíngue nas zonas 
rurais de alta concentração indígena. O interculturalismo crítico opõe-se ao intercul-
turalismo funcional. Essa distinção foi proposta e esclarecida por Fidel Tubino, na 
sua comunicação “La interculturalidad crítica como proyecto ético-político”, apre-
sentada no Encuentro Continental de Educadores Agustinos, em Lima, de 24 a 28 de 
janeiro de 2005.
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Tais pedagogias estão inscritas na “escola crítica” da pedagogia. 
Catherine Walsh (2009) deixa claro o diálogo que estabelece entre Paulo 
Freire e Frantz Fanon: os “oprimidos” de Freire são os “condenados da 
terra” de Fanon, ambos estavam cientes da colonização e da desumani-
zação de que os “oprimidos” e os “condenados da terra” foram objeto.

As pedagogias decoloniais são por um pensar e agir pedagógi-
cos fundamentados na humanização e descolonização. São marcadas 
pelo comprometimento com a descolonização e com a desmistifica-
ção da realidade, das práticas pedagógicas, dos currículos escolares 
etc. Exortam práticas pedagógicas capazes de 

[...] desmantelar as constelações – psíquicas, sociais, epistêmicas, 
ontológico-existenciais – instaladas pela modernidade e seu 
lado oculto que é a colonialidade e práticas pedagógicas capazes 
simultaneamente de estimular novas formas de ação política, 
insurgência e rebeldia e construir alianças, esperanças e visões 
“outras” de estar na sociedade (WALSH, 2009, p. 38). 

Trata-se, portanto, de práticas pedagógicas capazes de des-
pertar, nos seus intervenientes, a necessidade “de assumir com res-
ponsabilidade e compromisso uma ação dirigida à transformação, à 
criação” (WALSH, 2009, p. 38).

No movimento de insurreição epistemológica, encontram-se 
vários exemplos dessas práticas pedagógicas “insurretas”, a nível da 
investigação científica e a nível do magistério. Vamos apontar aqui 
dois exemplos: (i) o caso do sociólogo malaio Syed Farid Alatas e 
da socióloga indiana Vineeta Sinha, ambos radicados na Singapura; 
e (ii) o caso da socióloga australiana Raewyn Connell.

No seu artigo “Teaching classical sociological theory in Singa-
pore: the context of eurocentrism”, Alatas e Sinha (2001) defendem 
a necessidade de repensar o ensino das teorias sociológicas clássicas, 
em contextos não ocidentais; realçam as limitações que o cânone 
sociológico recebido do Ocidente apresenta e advertem que os cur-
ricula, ao se descurarem do eurocentrismo impregnado nas ciências 
sociais, contribuem para a legitimação e reprodução desse cânone 
sociológico eurocêntrico e androcêntrico.
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Propõem um modo alternativo de lecionar teoria sociológica 
em regiões não ocidentais (neste caso, na Singapura), que agrega três 
objetivos inter-relacionados: (i) conscientizar a respeito do eurocen-
trismo como um tema e contexto que dá forma à teoria sociológica 
clássica; (ii) demonstrar a utilidade da teoria para a recuperação do 
passado das sociedades não ocidentais da visão eurocêntrica que se 
tem delas; e (iii) demonstrar a utilidade da teoria para a compreensão 
das realidades em áreas e regiões mais próximas (ALATAS; SINHA, 
2001, p. 320).

Alatas e Sinha (2001, p. 317) preconizam que “uma aborda-
gem mais universalista do estudo da teoria sociológica [clássica] te-
ria de questionar se é possível identificar exemplos de teorização 
sociológica fora das respostas ocidentais dadas à modernidade”66 e, 
para tal, destacam a figura de Ibn Khaldun, polímate tunisino reivin-
dicado como o “pai da sociologia” no mundo árabe.67

Raewyn Connell, no seu artigo “Why is classical theory 
classical?”,68 defende que o cânone sociológico é uma constru-
ção social, política e ideológica. A atual tríade de clássico é um 
desenvolvimento tardio na construção do cânone; os integrantes 
da tríade ganharam direito pleno de pais-fundadores apenas na 
década de 1970: Durkheim e Weber foram os sobreviventes de 
várias tentativas para a construção do cânone empreendidas pela 
geração de Parsons, e, por sua vez, Marx foi inserido por uma 
geração a seguir. É no âmbito ideológico, por exemplo, que se en-
quadra a tardia inserção de Marx no cânone: durante a década de 

66 “a more universalistic approach to the study of sociological theory would have to raise 
the question of whether it is possible to identify examples of sociological theorizing 
outside of Western/European responses to modernity. The example of the 14th century 
Arab scholar, Ibn Khaldun, comes to mind” (ALATAS; SINHA, 2001, p. 317).

67 Essa estratégia de Alatas e Sinha está subjacente a um livro que eles publi-
caram em coautoria: Sociological theory beyond the canon.

68 Connell retoma essa discussão, no seu livro Southern theory. O primeiro capítulo do 
livro, “Empire and the creation of a social science”, é uma reformulação do artigo 
“Why is classical theory classical?”. Em 2012, a revista Contemporânea – Revista de 
Sociologia da Universidade Federal de São Carlos – publicou em português, em for-
ma de artigo, esse capítulo, sob o título “O Império e a criação de uma ciência social”.
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1940 e 1950, era uma figura ausente na maioria dos compêndios 
de sociologia nos Estados Unidos.

No entender de Connell, a criação do cânone deveu-se à ne-
cessidade de mecanismos de ensino sintetizados (manuais e com-
pêndios, por exemplo), quando da institucionalização da sociologia 
e da massificação da formação universitária na Europa e nos Estados 
Unidos. Essa autora insurge-se contra a “naturalização” dos clássi-
cos e listas de pais-fundadores, comuns nos manuais de sociologia, 
bem como contra o caráter eurocêntrico do cânone sociológico, e 
preconiza uma história do surgimento da sociologia, a partir de fato-
res geralmente ausentes nas histórias mainstream: as tensões produ-
zidas pela formação de uma ordem global marcada pelo liberalismo 
e pelo imperialismo europeu.

No mesmo diapasão que Alatas e Sinha, Connell defende a 
possibilidade de encontrarmos as origens do pensamento social mo-
derno em diferentes sociedades e continentes nos primórdios do sé-
culo XX. Aponta os casos de al-Afghani, no Oriente Médio Islâmico; 
de Chatterjee e Tagore, em Bengala; de Sun Yat-sen, na China; e de 
intelectuais do mundo islâmico e africanos, como Sol Plaatje e Jomo 
Kenyatta, que “dialogaram com a metrópole por meio das ciências 
sociais, assim como das lutas políticas” (CONNELL, 2012, p. 331).

Nota-se, portanto, que, nas posições adotadas por Alatas e 
Sinha e por Connell, podemos encontrar elementos para a descons-
trução da narrativa convencional da história da sociologia e do câ-
none estabelecido que, por intermédio dos manuais e compêndios 
produzidos no norte (e até mesmo no sul), tem se reproduzido a 
nível da formação de sociólogos no sul. São dois exemplos de prá-
ticas docentes e de investigação que ousam desafiar o estabelecido. 
Estão cientes da colonização epistêmica e engendram esforços a 
favor da descolonização e da defesa das soberanias intelectuais. 
São, indubitavelmente, exemplos a termos em conta no ensino da 
sociologia em Angola.
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Por uma descolonização do ensino da sociologia 
em Angola

O ensino da sociologia em Angola já vai a caminho de 
completar três décadas.69 Sendo Angola um país numa posição 
periférica na geopolítica do conhecimento, tanto a investigação 
sociológica quanto o ensino da sociologia têm de estar atentos às 
denúncias das epistemologias contra-hegemônicas e dialogar com 
elas, com o fito de transformar as “ausências”70 em “presenças”.

Vimos, em Syed Farid Alatas, que os acadêmicos pouco po-
dem fazer a respeito das dimensões estruturais e materiais da depen-
dência acadêmica. Entretanto, há muito que os acadêmicos podem 
fazer no nível intelectual e no teórico. A título de exemplo, no âm-
bito das liberdades acadêmicas,71 os docentes podem descolonizar o 
conhecimento e democratizar os curricula: ampliar o cânone; ques-
tionar os mecanismos de consagração de certos autores e teorias; 
integrar os saberes endógenos que transcendem a lógica do registro 
escrito; pôr os estudantes em contato com o que é produzido fora 
da metrópole e com autores ou textos que façam contraponto ao 
cânone estabelecido. Em suma, devem adotar práticas pedagógicas 
descolonizadoras e ousar praticar uma sociologia não exemplar.72 
Não se trata de suprimir a produção sociológica ocidental dos nos-
sos curricula. Trata-se de analisá-la e apre(e)ndê-la crítica e criati-
vamente, bem como lidar com ela de forma “desnaturalizada”.

Os sociólogos angolanos não estão surdos com relação às 
denúncias do movimento de insurreição epistemológica. O diá-

69 Para um breve historial da sociologia em Angola, paradigmas clássicos e algumas 
tendências atuais, ver Kajibanga (2009).

70 Boaventura de Sousa Santos (2002, p. 246) propõe a “sociologia das ausências” como 
“uma investigação que visa demonstrar que o que não existe é, na verdade, activa-
mente produzido como tal, isto é, como uma alternativa não credível ao que existe”.

71 Kajibanga discute a respeito das liberdades acadêmicas a nível continental e nacional 
no seu artigo “Liberdades académicas e responsabilidade social dos universitários 
africanos” (2008a).

72 Projeto de investigação do Laboratório de Pesquisa em Sociologia Não Exemplar, 
sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília.



178 Estudos da Pós-Graduação

logo tem sido estabelecido (embora não o seja por muitos soci-
ólogos angolanos), e também têm sido feitas algumas denúncias 
dos erros do conhecimento exógeno sobre a sociedade angolana 
produzido na época colonial.

Existem iniciativas institucionais e organizativas que têm 
propiciado a ágora para produção e reflexão a respeito dessas 
problemáticas. Várias instituições de Ensino Superior organizam 
conferências, palestras e jornadas científicas em que essas refle-
xões têm estado em pauta. A Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade Agostinho Neto, a título de exemplo, tem brindado 
a comunidade acadêmica angolana com conferências e palestras 
proferidas por acadêmicos cujas posturas identificam-se nesse 
movimento de insurreição epistemológica: Boaventura de Sousa 
Santos, Carlos Cardoso, Selma Pantoja, Leandro Bulhões etc.

Dentre as iniciativas editoriais, destaca-se o caso das Edi-
ções Mulemba (vinculadas à Faculdade de Ciências Sociais da 
Universidade Agostinho Neto) que, com as coleções “Reler Áfri-
ca” e “Biblioteca de Ciências Sociais e Humanas”, têm propor-
cionado ao público lusófono obras de renomados autores africa-
nos e africanistas.73 As Edições Kuwindula (ligadas à Faculdade 
de Letras da Universidade Agostinho Neto) também contribuíram 
para preencher essa lacuna editorial, com a tradução para portu-
guês do livro Filosofia bantu, de Placide Tempels.

Tais iniciativas têm permitido o estabelecimento de cone-
xões e diálogos entre o espaço intelectual angolano e os outros 
espaços intelectuais periféricos. Por sua vez, essas conexões e 
diálogos propiciam a criação de “redes de intelectuais” e a “cir-
culação de ideias” contra-hegemônicas, em relação ao paradigma 
epistemológico de matriz greco-romana, pois aumentam o con-
tato entre intelectualidades periféricas: reduzem os obstáculos 

73 A investigação africana, sobretudo nos países anglófonos e francófonos, tem produ-
zido obras de referência de autores africanos e africanistas, no domínio das ciências 
sociais e humanas, a partir de um “olhar de dentro” que têm contribuído para a com-
preensão e reinterpretação do continente africano, bem como para a construção de 
uma “epistemologia do saber endógeno” (KAJIBANGA, 2008b).
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impostos pela diferença linguística e dissipam a crença de que os 
pensamentos relevantes são apenas produzidos na “metrópole”.

Tomemos, como exemplo, o projeto de investigação “Lei-
turas cruzadas: África e interdisciplinaridade”, executado no pe-
ríodo de 2015 a 2017, entre a Universidade Agostinho Neto e a 
Universidade de Brasília. Trata-se de um projeto que visa ao in-
cremento do diálogo sul-sul e de cuja lavra já foram extraídos dois 
livros (coletâneas de textos dos investigadores afetos ao projeto): 
Leituras cruzadas sobre Angola e Brasil: identidade, memória, 
direitos e valores (volume I) e Leituras cruzadas sobre Angola: 
saberes, culturas e políticas (volume II), ambos organizados pela 
Profa. Selma Pantoja.

A título de iniciativas individuais, na produção sociológica 
angolana, podemos destacar exemplos de pensamentos contra-
-hegemônicos nas obras de Muanamosi Matumona (1965-2011) 
e de Víctor Kajibanga (n. 1964). São dois autores que se desta-
cam nos diálogos com as epistemologias contra-hegemônicas e 
tomam posições que têm contribuído para a inversão dos olhares 
(do exógeno ao endógeno).

Víctor Kajibanga (2008b) sugere as noções de “sociologia 
dos saberes endógenos” e “sociologia das novas racionalidades 
africanas” como campos epistêmicos, abertos ao diálogo e à alte-
ridade entre as várias práticas epistemológicas e formas de produ-
ção de conhecimento. 

No entender de Kajibanga (2008b, p. 7), os principais deba-
tes que contribuíram para a construção do que ele chama “episte-
mologia dos saberes endógenos” surgiram “no âmbito da ciência 
histórica, da filosofia, da literatura teórica (ensaística), da crítica 
literária e da sociologia africanas”. Assevera (2008b, p. 7-8) que 
“três acontecimentos seminais” introduziram a ruptura episte-
mológica em relação ao paradigma dos estudos coloniais, “que 
assentavam, regra geral, numa visão exógena e exótica duma 
‘realidade africana’ distorcida”: (i) a criação da revista Présence 
Africaine (em 1947, em Paris); (ii) o surgimento do Centro de Es-
tudos Africanos, em Lisboa; e (iii) a publicação do livro Nations 
Nègres et Culture, de Cheikh Anta Diop, em 1954.
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Destaca quatro debates que estruturaram a configuração das 
grandes tendências das ciências sociais e humanas na África: (i) 
o debate sobre a existência ou não de uma filosofia africana; (ii) o 
debate sobre dromologia; (iii) o debate sobre a indigenização da 
sociologia; e (iv) o debate no âmbito da teologia africana que ori-
ginou as “ciências sociais e humanas da reconstrução” (Teologia 
da Reconstrução, Teologia Africana da Reconstrução e Sociolo-
gia da Reconstrução) (KAJIBANGA, 2008b, p. 9-10). 

No contexto angolano, o debate a respeito da filosofia afri-
cana encontrou litigantes em Pedro Miguel (filósofo), Luís Kand-
jimbo (crítico literário) e Muanamosi Matumona (filósofo, teólogo 
e sociólogo). Por sua vez, a “sociologia das mutações” encontrou 
praticante em Muanamosi Matumona (KAJIBANGA, 2008b; 
KAJIBANGA, 2015).

Muanamosi Matumona filia-se ao rol de cientistas sociais 
africanos que postulam uma epistemologia do saber endógeno. A 
sua produção abrange áreas ligadas ao jornalismo, filosofia, teolo-
gia e sociologia. As suas reflexões sociológicas são influenciadas 
pelo movimento da teologia africana da reconstrução.

Segundo Kajibanga (2009), Matumona representa a socio-
logia da reconstrução africana, um dos paradigmas da sociologia 
angolana no primeiro decênio deste século, que “postula refle-
xões sobre a crise do continente africano e interpelam a igreja e a 
teologia africanas face aos desafios da reconstrução do continen-
te” (KAJIBANGA, 2009, p. 217).

No entender de Muanamosi Matumona (2008), a África lu-
sófona tem pouca presença nos debates sobre a África e sobre as 
ciências sociais em contexto africano. Aponta o lusotropicalismo 
e o sistema educativo (herdeiro da tradição da administração co-
lonial portuguesa) como fatores na origem do “atraso” dos estu-
diosos da África lusófona.74 Entretanto, reconhece os avanços da 

74 Segundo Matumona (2008, p. 22), “quando se fala em herança colonial, no caso 
da educação, deve compreender-se que se trata de uma situação em que as escolas 
estiveram ao serviço da colonização. Os letrados africanos formados pelo sistema 
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África lusófona em direção aos debates sobre a África. Defende 
que, ao marcarem presença nesses debates, os estudiosos da Áfri-
ca lusófona devem “apresentar novidades” e evitar ser “uma mera 
‘caixa de ressonância’, sobretudo dos francófonos e anglófonos” 
(MATUMONA, 2008, p. 23).

Essa epistemologia dos saberes endógenos tem permitido 
a substituição de um conhecimento no qual o africano é apenas 
objeto por formas de compreender o mundo social africano pro-
duzidas por africanos (HOUNTONDJI, 2009). Esses debates 
contribuíram, tal como observa Kajibanga (2008b, p. 10), para 
o surgimento “de novas linhas de pesquisa ou de investigação 
científica dos problemas endógenos” e de ferramentas intelectu-
ais para fazer “oposição aos excessos do ocidentalismo e do pa-
radigma greco-romana, como metáfora hegemónica e dominante 
do sistema-mundo”.

Com relação à investigação científica dos saberes endóge-
nos, a socióloga Fátimas Viegas destaca-se pelos esforços para a 
elaboração do que Kajibanga (2009, p. 210) chama “sociologia da 
adesão religiosa e sociologia espiritual da cura”. Trata-se de abor-
dar as questões relacionadas com “a gestão da doença e da cura 
entre os terapeutas tradicionais, mais particularmente curandeiros 
[nsadisi] e os pastores terapeutas [bikudi], como apaziguadores 
do sofrimento de uma população que vive em situação de crise 
económica, social e psicológica” provocada pela guerra civil que 
Angola registrou (apud KAJIBANGA, 2009, p. 211).

Em suma, esses e outros debates decorrentes no e sobre o 
continente africano, a partir de uma visão endógena, constituem-
-se em espaços de alteridade e reflexão crítica a respeito da ra-
cionalidade científica e dos problemas sociais do continente. O 
ensino das ciências sociais, em geral, e da sociologia, em espe-
cífico, não deve alhear-se das repercussões e dos desafios dessa 
epistemologia dos saberes endógenos.

serviam de intermediários da administração colonial e foram desenraizados das suas 
origens, em nome de uma pretensa civilização a que se chamou ‘assimilação’”.
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Contemporaneamente, o provérbio africano apontado no 
início pode ser materializado: o leão já tem meios (não muitos, 
admitamos) para contar a sua versão da história. As práticas pe-
dagógicas e científicas descolonizadoras permitem o treinamento 
do olhar e a inversão do olhar. Portanto, para evitarmos que o 
ensino da sociologia em Angola reproduza os diagnósticos feitos 
pelo movimento de insurreição epistemológica, as “pedagogias 
descolonizadoras” são estratégias pedagógicas necessárias. Estas 
são, em nosso entender, algumas inquietações a ter em conta ao 
refletirmos sobre o ensino da sociologia em Angola. Na verdade, 
são algumas das muitas inquietações susceptíveis de serem levan-
tadas como pistas para futuras investigações. No fim das contas, 
ler África implica escrever África, e reler África implica reescre-
ver África. Reescrever África implica dissecar as racionalidades 
de matriz greco-romana, extirpar a visão eurocêntrica que as per-
meiam e destruir os estereótipos, olhares exóticos e folclóricos 
sobre a África e sobre os africanos.
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QUILOMBOLAS E PALENQUEROS
 Currículo e direito à memória no Brasil e na Colômbia

Patrícia de Barros Marques

Peço que me considerem a partir do meu Desejo. Eu 
não sou apenas aqui-agora, enclausurado na minha 

coisidade. Sou para além e para outra coisa.
Frantz Fanon

O fragmento acima, de autoria de Frantz Fanon, teve sua 
primeira publicação em 1963 e aborda, entre outras coisas, o tema do 
enclausuramento do corpo negro a determinadas perspectivas racia-
lizadas de inferioridade e desumanização. Essas preocupações estão 
presentes nos movimentos sociais negros, uma vez que o imaginá-
rio colonialista é parte dessas heranças. Percebe-se, portanto, que as 
pautas dos sujeitos quilombolas e palenqueros ancoram-se também 
nesses anseios históricos de superações, revelando estratégias de 
manutenção de suas identidades culturais e projetos de sociedades 
em oposição às práticas assimilacionistas de culturas presentes nos 
projetos da modernidade e colonialidade.

Quando Fanon traz à tona a problemática das clausuras dos 
corpos negros entre as práticas da colonização, compreendemos que 
assegurar a dimensão das identidades negras para além desses refe-
renciais sobressai-se como uma condição fundamental para a luta 
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dos povos negros. Nesse caso, é pela manutenção dos valores cul-
turais que mulheres e homens negros podem desconstruir as leituras 
colonizadoras criadas a partir das representações da alteridade racial, 
cultural e histórica que foram e são impostas.

Além disso, a contranarrativa pode colocar-se contra o falso dis-
curso de uma sociedade democrática culturalmente, na qual práticas 
culturais diferentes supostamente têm valores iguais. Como explicam 
os antropólogos Nilma Lino Gomes e Kabengele Munanga, não deve-
mos aceitar esse discurso democrático falso como se houvesse “uma 
educação igual para todos” ou que “todos fossem iguais”, pois afirmar 
isso não suaviza as diferenças sociais e raciais presentes na sociedade 
brasileira. Pelo contrário, intensifica mais a desqualificação educacional 
e as desigualdades sociais e culturais (GOMES; MUNANGA, 2006).

Na contramão de projetos educacionais “encaixotados”, cabe 
às educadoras e aos educadores quilombolas e palenqueros decidirem 
quais conhecimentos e práticas devem ir ao encontro das realidades 
escolares. Para tanto, cada comunidade precisa informar que tipo de 
educação quer a partir de suas próprias experiências, anseios e proje-
tos de sociedade. Isso demonstra que, conforme afirma Arroyo (2012, 
p. 172), “quando os educandos são outros, as propostas, as normas e 
diretrizes terão de ser outras, ao menos exigem outras interpretações”.

Diante do exposto, as educadoras e educadores quilombolas 
e palenqueros, ao elaborarem seus próprios projetos de educação, 
conseguem fazer o movimento de se opor aos discursos que se pre-
tendem hegemônicos, calcados em valores brancos, cristãos, euro-
centrados, e conseguem ressignificar as memórias das Áfricas. Por 
isso, nas próximas seções, refletimos sobre como a memória valoriza 
conhecimentos e mantém vivas as identidades.

Influência cultural na educação

Os povos africanos que chegaram às Américas, na busca pela 
elaboração de formas alternativas e autônomas das suas experiências 
sociais, tentaram fugir da opressão colonial, e os quilombos (palen-
ques na Colômbia) são parte dessas estratégias. Nesse sentido, como 
bem observam as pesquisadoras brasileiras Marcella Furtado, Regi-



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 189

na Pedroza e Cândida Alves (2014, p. 110), os quilombos, bem como 
os palenques, são locais onde o povo negro “assume sua identidade, 
em uma posição ativa de resistência, luta e discordância com o trata-
mento de submissão e exclusão”.

Liga-se a essa questão o modo como as identidades culturais 
estão associadas aos projetos de educação de quilombolas e palen-
queros. Manter os seus aspectos culturais pode refletir em uma edu-
cação que de fato respeite e privilegie as especificidades de cada 
grupo, que viabilize os seus empoderamentos e seus mecanismos de 
ação e autonomia social.

Dessa forma, legitimar essas culturas em projetos de educa-
ção/escolarização próprios possibilita reflexão sobre uma educação 
diferenciada pela afirmação de conhecimentos que têm sido colo-
cados fora do padrão saber/poder europeu. Segundo Eduardo Res-
trepo e Axel Rojas, professores colombianos, o reconhecimento das 
identidades culturais desses grupos afirma que “todo conhecimento 
é um conhecimento situado”, por isso os povos negros questionam 
“a pretensão eurocêntrica de um conhecimento sem sujeitos, sem 
história e sem relações de poder”75 (RESTREPO; ROJAS, 2010,  
p. 20, tradução nossa).

Desenvolver medidas educacionais voltadas a atender os in-
teresses culturais de quilombolas e palenqueros requer considerar 
as imbricações entre currículo e identidades, pois, como bem obser-
vado pela educadora Aldésia Márcia de Freitas Vieira Celestino, da 
comunidade negra rural de Lage dos Negros, Bahia, o currículo, 

Ao incorporar e dialogar com os conhecimentos da realidade 
local dos quilombolas no contexto de aprendizagem terá como 
eixo principal: a cultura, o trabalho, a oralidade, as lutas pela 
terra, pelo território e pela sustentabilidade dessas comunidades 
(CELESTINO, 2016, p. 18).

75 “todo conocimiento es um conocimiento situado [...] la pretensión eurocêntrica de 
um conocimiento sin sujeto, sin historia, sin relaciones de poder”.
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Nessa lógica de incorporar sentimentos, percepções e significa-
dos ao currículo, as palenqueras e os palenqueros ensinam-nos o quanto 
essas experiências sociais e culturais são importantes para a construção 
e transmissão de seus conhecimentos. Assim, esses coletivos reconhe-
cem que “um enfoque diferencial a favor da população afro-colombiana 
em matéria de educação exige não só facilidades e oportunidades para 
o acesso à educação, mas também uma educação adequada a suas con-
dições étnicas e culturais”76 (PRETAN, 2011, p. 6, tradução nossa). Por 
isso, como nos dizem os educadores Martinazzo, Schmidt e Burg (2014, 
p. 7), as políticas curriculares precisam destacar as “características físi-
cas, o modo de pensar, ser e agir, bem como permitir ao sujeito construir 
e desenvolver os traços da sua própria História”.

Nesse sentido, as políticas educacionais curriculares podem 
contribuir para mudanças na educação caso cada currículo seja pen-
sado de acordo com as realidades e as identidades culturais de cada 
comunidade, pois o currículo não se reduz apenas aos conteúdos es-
colares. As pesquisadoras da Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) Cruz e Rodrigues (2017, p. 170) afirmam que o “currículo 
se entrelaça à territorialidade, à produção e reprodução da existência 
e à reconfiguração das relações sociais para a emergência de outro 
projeto de desenvolvimento na educação”.

As pautas dos movimentos sociais quilombolas têm mostrado 
que as políticas públicas devem contemplar caminhos alternativos 
e encontrar novas respostas para seus projetos de educação; essas 
respostas, como nos diz o sociólogo Miguel Arroyo, 

[…] não devem propor como educá-los, mas devem perceber 
como eles próprios se educam, nem como ensinar-lhes, mas 
considerem como aprendem, nem como socializá-los, mas 
respeitem como eles se socializam, como se afirmam e se 
formam como sujeitos sociais, culturais, cognitivos, éticos, 
políticos que são (ARROYO, 2014, p. 27).

76 “un enfoque diferencial a favor de la población afrocolombiana en materia de edu-
cación exige no solo facilidades y oportunidades para el acceso a la educación sino 
también una educación adecuada a sus condiciones étnicas y culturales”.
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Ainda segundo Arroyo (2014), a construção de outras peda-
gogias possibilita ocupar o latifúndio do saber, do qual outros co-
nhecimentos estavam fora, pois estes eram tidos como inferiores. 
Com isso, entendemos que, sem o reconhecimento de que existem 
outros saberes, não poderemos falar de educação das relações ét-
nico-raciais. Dessa forma, Nilma Gomes (2010) alerta que, sem a 
afirmação desses conhecimentos, só perpetuaríamos a folclorização 
e a superficialidade nas abordagens das culturas africanas.

De modo semelhante, a intelectual Elisa Larkim Nascimento, 
ao citar o trabalho do professor afro-americano Molefi Assante, cria-
dor da teoria da afrocentricidade, explica que, por meio dessa teoria, 
o “grupo se define como sujeito de sua própria identidade, em vez de 
ser definido pelo outro como com base em postulados pretensamente 
universais”. Os povos negros são detentores da sua agência, isto é, 
eles são capazes de “pensar, criar, agir, participar e transformar a 
sociedade por força própria” (NASCIMENTO, 2009, p. 191-192).

Isso posto, acreditamos que um dos grandes desafios para os 
projetos de políticas públicas educacionais, em especial para as co-
munidades negras rurais, é pensar no reordenamento das políticas 
adotadas pelos estados brasileiros e colombianos para que quilombo-
las e palenqueros sejam vistos como sujeitos capazes de romper com 
barreiras que, ao longo dos anos, desde os tempos coloniais, foram 
se materializando e se naturalizando (SILVA; RODRIGUES, 2014). 

Em relação ao Brasil, ainda conforme Silva e Rodrigues 
(2014, p. 25), 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar 
Quilombola apontam questões fundantes para se pensar a 
educação até então não visualizadas de forma explícita, como a 
territorialidade de um grupo social. O que significa o território 
para um povo que tem a terra como bem histórico e que estabelece, 
com esta, não apenas um simples ocupar, estar nela, mas também 
um pertencimento que envolve laços afetivos e históricos? São 
questões importantes, porém pouco refletidas, sobretudo, na 
perspectiva de se elaborarem políticas educacionais. Além disso, 
é preciso reconhecer que a memória coletiva, as linguagens, 
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os marcos civilizatórios, as práticas culturais, as tecnologias, 
os acervos e os elementos simbólicos são partes constituintes 
da educação escolar quilombola, pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Escolar Quilombola. Logo, esses 
componentes devem fazer parte de todo o pensar e elaborar da 
política da educação básica brasileira. E, se reconhecemos a 
escola como espaço importante de construção do conhecimento, 
é porque acreditamos também que o currículo escolar por ela 
constituído precisa dar espaços para essas novas percepções. 
Isso significa repensar o conjunto das práticas educacionais, 
inclusive a formação das e dos professores, as modalidades de 
ensino, para dar conta das temáticas emergentes e importantes, 
antes deixadas à margem e agora recuperadas pelas Diretrizes 
para a Educação Quilombola. 

A busca pela agência também tem sido a luta de palenqueros. 
Nesse caso, os professores colombianos Eduardo Restrepo e Axel Ro-
jas (2010) sintonizam com nossos argumentos aqui defendidos, quan-
do falam em inflexão decolonial como paradigma outro para criar uma 

Oposição a desenhos globais e totalitários em nome da 
universalidade (que facilmente correm o risco de fazer 
um particular eurocentrado representar o universal), a 
pluridiversidade constitui uma aposta por visibilizar e fazer 
viáveis a multiplicidade de conhecimentos, formas de ser e de 
aspirações sobre o mundo (RESTREPO; ROJAS, 2010, p. 21, 
tradução nossa).77 

Entendemos que os processos endógenos protagonizados por 
quilombolas e palenqueros foram sequestrados com a colonialidade, 
e uma das formas para recuperá-los é pela construção de um projeto 
de educação pautado nas identidades desses coletivos, na valoriza-

77 “Oposición a diseños globales y totalitarios em nombre de la universalidad (que 
fácilmente corren el riesgo de hacer a un particular eurocentrado representar lo uni-
versal), la pluriversalidad constituye una apuesta por visibilizar y hacer viables la 
multiciplicidad de conocimientos, formas de ser y aspiraciones sobre el mundo”.
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ção das memórias e histórias, da cultura e dos saberes tradicionais. 
Dessa forma, a ação desses sujeitos na elaboração de políticas cur-
riculares é importante para se pensar a diferença, pois, como afir-
mam as pesquisadoras Silva, Cunha, Costa e Ramos (2017, p. 330), 
as “políticas públicas não podem ser pensadas tampouco analisadas 
fora do contexto da prática dessas populações”.

Dessa forma, os processos endógenos trazem um significado 
político mais afirmativo, pois eles reconhecem a dimensão subjeti-
va das experiências culturais desses sujeitos sociais. A visibilidade 
desses coletivos, como bem argumenta Arroyo, traz avanços signifi-
cativos. Para ele, 

O caráter afirmativo de suas presenças coloca na arena política, 
nos órgãos de formulação, análise, avaliação de políticas a 
necessidade de passar dessas políticas compensatórias de 
desigualdades e de carências para políticas afirmativas da 
diversidade […], para se afirmarem sujeitos políticos de políticas 
(ARROYO, 2014, p. 135).

A assertiva de Arroyo sobre o caráter afirmativo e participativo 
desses sujeitos sugere os seguintes questionamentos: de que forma a 
dimensão cultural dos povos pode incorrer em projetos decoloniais 
de educação? Como os valores de seus projetos de sociedade podem 
reverberar em prática libertária? Assim, veremos, nas próximas se-
ções, como os projetos de educação são feitos com a constituição das 
experiências culturais de quilombolas e palenqueros.

 
Quilombolas e palenqueros: em prol da afirmação cultural

Podemos inferir que as aproximações entre quilombos no Bra-
sil e palenques na Colômbia não se dão apenas pelas histórias de re-
sistência negra na diáspora e libertação contra o colonialismo. Além 
dessas, existe uma aproximação que se dá pela construção de uma 
razão negra definida por Mbembe (2014a, p. 59) como “discursos, 
saberes […], uma declaração de identidade. Através dele, o Negro 
diz de si mesmo que é aquilo que não foi aprendido”. São formas pe-
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las quais quilombolas e palenqueros articulam estratégias de eman-
cipação e de legitimidade de seus conhecimentos, de suas culturas. 
Nessa perspectiva, parece-nos óbvio que a consciência da chamada 
razão negra implica, assim, uma afirmação das identidades culturais.

Essa afirmação nos impõe uma questão: é possível identificar 
nos casos estudados traços de aproximação cultural que fortaleçam 
a razão negra apontada por Mbembe? Entendemos que essa aproxi-
mação é possível pela autonomia do processo de educação em cada 
comunidade, pois, como apontamos anteriormente, nas experiências 
das e dos quilombolas de Conceição das Crioulas, assim como das e 
dos palenqueros de Nariño, é impossível separar as práticas culturais 
dos processos educacionais.

Ora, essa reflexão reverbera no âmbito das políticas públicas, 
especialmente no campo do currículo, como um dispositivo para res-
gatar e enaltecer os valores e símbolos culturais da matriz africana. 
Como nos aponta o historiador Leandro Bulhões, é preciso um “pro-
jeto de sociedade calcado numa grande revolução projetada para o 
devir” (BULHÕES, 2013, p. 20).

Esse devir pode estar presente em um currículo que não compre-
enda apenas histórias pretensamente universais contadas pela moderni-
dade e mantidas pelo seu lado perverso, a colonialidade, mas também 
quando quilombolas e palenqueros lutam para manter em seus currícu-
los a materialidade de suas culturas com o objetivo de não permitir que a

[...] cosmovisão “primitiva” dos povos nativos fosse convertida 
à visão europeia e “civilizada” de mundo, expressa através da 
religião, da ciência, das artes e da linguagem e convenientemente 
adaptada ao estágio de “desenvolvimento” das populações 
submetidas ao poder colonial (SILVA, 2000, p. 133).

Romper a barreira eurocêntrica do saber e afirmar as identida-
des culturais negras para evidenciar um projeto de educação antico-
lonial, descolonizador, portanto uma educação emancipadora, real-
ça as disputas que historicamente existem nas relações interétnicas. 
Para as pesquisadoras Michele Guerreiro Ferreira e Jansen Felipe da 
Silva (2013, p. 30), é preciso colocar os saberes negros “vis-à-vis 
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com os saberes hegemônicos em função do combate ao racismo e à 
discriminação étnico-racial”. Assim, essa resistência cultural pode 
evidenciar uma cultura de pertença, ou seja, um

[...] esforço epistemológico de pensar o universo das dimensões 
de pertencimento dos sujeitos inseridos na sociedade colonial e 
suas estratégias na acirrada disputa pela construção de processos 
hegemônicos via ações políticas que compreendam também a 
produção, circulação e consumo de narrativas que (re)colocam 
esses sujeitos no mundo segundo premissas pós-coloniais, isto 
é, de superações políticas, econômicas e culturais do tempo da 
colonização (BULHÕES, 2013, p. 64).

Desse modo, podemos inferir que o Projeto Político Pedagó-
gico (PPP) elaborado pelos quilombolas de Conceição das Crioulas 
e o Projeto Etnoeducativo Afronariñense (Pretan), de Nariño, não só 
podem promover essa chamada cultura de pertença, mas também 
o “desenvolvimento da comunidade, o fortalecimento da luta polí-
tica, da identidade étnica e da causa quilombola” (PPP, 2016, p. 2), 
pois são criadas as condições para a reprodução de sua cultura em 
processos de aprendizagem autônomos. Nesse caso, quilombolas e 
palenqueros construíram um projeto de educação de acordo com os 
seus interesses, o que traz à tona o caráter dinâmico da cultura para a 
elaboração de uma pedagogia descolonizadora. 

As concepções culturais arraigadas nos projetos educativos, 
que são formulados pelas comunidades negras colombianas, segun-
do Restrepo e Rojas (2012, p. 159, tradução nossa), podem ressigni-
ficar “o papel da educação nos processos de imposição cultural, ao 
mesmo tempo que é exigido um tipo de educação que subverta esta 
história de imposição e faça uma educação alternativa possível”.78

Quanto às dimensões culturais incorporadas aos projetos de 
educação, na comunidade de Conceição das Crioulas, estão “as dan-

78 “el papel de la educación en los procesos de imposición cultural, al tiempo que se de-
mandaba un tipo de educación que subvirtiera dicha historia de imposición y hiciera 
posible una educación alternativa”.
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ças, os saberes das pessoas mais velhas, o artesanato, a geografia do 
lugar, os costumes, as comidas típicas, os remédios caseiros, a his-
tória dos seus ancestrais, assim como outros tipos de conhecimentos 
que deverão ser estudados na escola de forma contextualizada” (PPP, 
2016, p. 20). Nesse sentido, quando a comunidade de Conceição das 
Crioulas associa a cultura às práticas pedagógicas, pode garantir o que 
Arroyo considera como o saber de si como direito ao conhecimento. E, 
mais do que isso, pode ter consciência sobre os porquês das realidades 
experimentadas pelos sujeitos, marcadas pelas opressões. A escola, 
nessa perspectiva, não pode se eximir do compromisso de oferecer 
as ferramentas para que os indivíduos compreendam as situações nas 
quais estão inseridos, especialmente em contexto que envolve racis-
mo, sexismo, lgbtfobia, pobreza, entre outras vulnerabilidades.

É nessa linha de reflexão que Arroyo (2012, p. 281) explica que 
“o direito ao saber de si não é um reduzir o foco do conhecimento do 
universal, do social e suas múltiplas determinações para narrativas 
de vida particular, mas reconhecer as narrativas particulares de suas 
vidas na história universal”. Conforme texto previsto nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana: 

[...] não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente 
de raiz européia por um africano, mas de ampliar o foco dos 
currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social 
e econômica brasileira [...]. Em História da África, tratada 
em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e 
discriminações que atingem o continente, nos tópicos pertinentes 
se fará articuladamente com a história dos afrodescendentes no 
Brasil e serão abordados temas relativos: – ao papel dos anciãos 
e dos griots como guardiões da memória histórica; – à história da 
ancestralidade e religiosidade africana (BRASIL, 2004, p. 17-21).

Com isso, quisemos enfatizar, ao longo desta seção, que a ma-
nutenção de valores culturais possibilita a elaboração de práticas e 
epistemologias descolonizadoras na educação de quilombolas e pa-
lenqueros. Além disso, como bem observado pelo intelectual com-
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batente de dupla nacionalidade (cabo-verdiano e guineense) Amílcar 
Cabral, “a resistência cultural (indestrutível) poderá assumir formas 
novas (políticas, econômicas, armadas) para contestar com vigor o 
domínio estrangeiro” (CABRAL, 2011, p. 357). Em seguida, explica 
Cabral, a resistência cultural do povo negro está intimamente liga-
da à consciência de contestar sua marginalidade e de descobrir uma 
identidade (CABRAL, 1972, p. 238). Assim, as práticas culturais 
desses grupos apresentam-se como um meio para dar visibilidade 
aos seus conhecimentos antes ocultados pela colonização.

Currículo, dimensões culturais e descolonização

A escrita é uma coisa, e o saber, outra. A escrita é fotografia do 
saber, mas não o saber em si. O saber é uma luz que existe no 

homem. A herança de tudo aquilo que nossos ancestrais vieram a 
conhecer e que se encontra latente em tudo o que nos transmiti-

ram, assim como o baobá já existe em potencial em sua semente.
Tierno Bokar79

O silenciamento de outras epistemes pela modernidade/colo-
nialidade tem sido uma das tentativas de manter o Outro subjugado 
pelas amarras da colonialidade do saber, pela legitimação do conhe-
cimento eurocentrado (QUIJANO, 2010). Ao buscar a superação 
dessa racionalidade imposta, na qual só o pensamento científico eu-
ropeu é supostamente válido, os Outros, que são tidos como inferio-
res, buscam o que Mignolo (2008) chama de desvinculamento epis-
têmico. Nesse sentido, o autor sugere que esses sujeitos silenciados 
precisam substituir “a geo e a política de Estado de conhecimento de 
seu fundamento na história imperial do Ocidente dos últimos cinco 
séculos, pela geo-política e a política de Estado de pessoas, línguas, 
religiões, conceitos políticos e econômicos, subjetividades etc., que 
foram racializadas” (MIGNOLO, 2008, p. 290). 

79 Tierno Bokar Salif, falecido em 1940, passou toda a sua vida em Bandiagara (Mali). 
Trecho retirado do texto Tradição viva, de Hampâté Bá. 
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Interessa-nos compreender como os documentos PPP e Pre-
tan sugerem que os caminhos de superação da dominação cultural 
podem ser dados pela reafirmação da materialidade da sua cultura 
em projetos de educação. Ou seja, faz-se necessário que outras con-
cepções de conhecimento sejam postas no currículo, este que tem 
sido palco de hierarquização de saberes, como bem observado por 
Arroyo (2012). Mas de que forma essas práticas segregadoras podem 
ser superadas? 

Um dos avanços mais significativos que as lutas quilombolas 
trazem para essa superação são as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Escolar Quilombola (DQ), visando a garantir que os 
valores, as tradições, os conhecimentos (os chamados “saberes tradi-
cionais”) das e dos quilombolas sejam respeitados. Sobre os conhe-
cimentos tradicionais, as DQs destacam em um dos seus objetivos: 
“zelar pela garantia do direito à Educação Escolar Quilombola às 
comunidades quilombolas rurais e urbanas, respeitando a história, o 
território, a memória, a ancestralidade e os conhecimentos tradicio-
nais” (BRASIL, 2012, p. 5).

São os chamados “saberes tradicionais” das e dos quilombolas 
(bem como das e dos palenqueros) que irão “produzir uma formação 
humana na qual não caibam estereótipos, discriminação e preconcei-
tos que elegem e determinam os que estão ‘dentro’ e os que ‘estão 
fora’” (BRASIL, 2006, p. 140). Para Givânia da Silva (2012, p. 167),

 
Educação Escolar Quilombola é a que valoriza as sabedorias 
locais não escritas nem lidas por meio dos símbolos da 
grafia. Mas, as reconhece e as transforma em projeto, a que 
consegue fazer com que os conhecimentos não universais 
sejam conhecidos também. Que faz com que a vida não perca 
a essência, que recebe e partilha, que valoriza e é valorizada. 
Esse é o sentimento que as falas nos apontam para que possamos 
pensar a educação não apenas para os sistemas oficiais e com os 
mesmos sistemas. Indicam ainda que temos que pensar tendo 
como referência também o outro(a), o eu/nós. E para isso não há 
um lugar do conhecimento privilegiado, ao contrário, todos os 
são e precisam ser valorizados, difundidos e aprendidos dentro e 
fora das salas de aulas. Esse seria o sentido mais real da educação 
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emancipadora, cidadã e plural, na qual os conhecimentos 
adquiridos têm como função primordial a valorização da vida 
coletiva, portanto o eu/nós e o meio ambiente, já que é dele/nele 
a origem e o sentido da vida. 

A esse entendimento, incorporamos as considerações de Ar-
royo (2012, p. 346) sobre como os currículos precisam incorporar as 
lutas desses coletivos, dar centralidade a suas culturas e à formação 
de suas identidades culturais. Antes dele, os próprios movimentos 
estão dizendo isso, é claro! Ou seja, a educação escolar quilombola 
e a palenquera precisam respeitar a utilização dos conhecimentos, da 
cultura e da organização social de cada comunidade. 

Considerando que as práticas pedagógicas dessas comunida-
des preveem enunciação e empoderamento nos currículos, cabe aqui 
perguntarmos de que maneira a chamada pedagogia crioula, criada 
pela comunidade de Conceição, pode explorar/articular noções de 
escolarização e educação com os patrimônios culturais, isto é, os 
projetos de sociedade dessas comunidades? Ora, a pedagogia criou-
la, desenvolvida pelas educadoras e educadores de Conceição, “ao 
articular-se com questões simbólicas e culturais que são presentes 
no seio da comunidade, expressa resistência ao sistema colonizador, 
valorizando os modos de pensar e os saberes da comunidade” (PPP, 
2016, p. 19). 

Na pauta das lutas de libertação, a pedagogia crioula dialoga 
com as ideias de Fanon (1968, p. 181) sobre a descolonização das 
mentes, pois, “para escapar à supremacia da cultura branca, o coloni-
zado sente a necessidade de regressar às raízes ignoradas”. Por isso, 
a pedagogia crioula afirma “a autonomia e liberdade para planejar 
uma ação participativa, com práticas pedagógicas diferenciadas a 
partir de seus conhecimentos e saberes” (PPP, 2016, p. 27).

Por meio das dimensões culturais, quilombolas e palenqueros 
afirmam suas identidades e saberes de si e traçam caminhos para re-
tirá-los da ausência histórica imposta (ARROYO, 2012). Para isso, 
formulam seus próprios projetos de educação, nos quais estabelecem 
suas vivências concretas e formas de conceber o mundo (GOMES, 
2003). No caso específico das e dos quilombolas de Conceição das 
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Crioulas, afirmam que a educação diferenciada “é sem dúvida de 
fundamental importância para toda a população negra quilombo-
la, pois possibilita reafirmar a sua história de luta e resistência, sua 
identidade étnica, sua cultura, seu jeito de ser e fazer e, sobretudo, 
ela fortalece a luta pelo território quilombola” (PPP, 2016, p. 16). 
Também não podemos deixar de mencionar que as palenqueras e os 
palenqueros mantêm sua afirmação cultural por meio de projetos de 
educação própria entendida como “a que se dá desde a identidade 
cultural afronariñense e se define como um processo político, social, 
econômico, ambiental, espiritual e cultural de construção participati-
va e coletiva” (PRETAN, 2011, p. 15, tradução nossa).80 

Incorporamos a essa questão cultural os estudos de Aimé Cé-
saire. Destaca o autor que a colonização, impiedosamente, elimina 
a civilização colonizada pela barbárie por anarquia cultural, ou seja, 
“os colonizadores criam consequências psicológicas que fazem vaci-
lar os conceitos sobre os quais os colonizados poderiam construir ou 
reconstruir o mundo” (CÉSAIRE, 2011, p. 269). Ele segue apontan-
do que os processos colonizadores servem para esvaziar o território 
colonizado, embrutecer o colonizado, e acrescenta:

Falam-me de progresso, de “realidades”, de doenças curadas, 
de níveis de vida elevados acima de si próprios. Eu, eu falo de 
sociedades esvaziadas de si próprias, de culturas espezinhadas, de 
instituições minadas, de terras confiscadas, de religiões assassinadas, 
de magnificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias 
possibilidades suprimidas... (CÉSAIRE, 1978, p. 25-26).

Nessa mesma perspectiva, Fanon argumenta que a colonização não 
priva apenas as pessoas da condição material, mas ela inviabiliza também 
os meios pelos quais as pessoas são capazes de se expressarem e se en-
tenderem. Para o autor, “todo povo colonizado – isto é, todo povo no seio 
do qual nasceu um complexo de inferioridade devido ao sepultamento de 

80 “La que se imparte desde la identidad cultural afronariñense y se define como un 
proceso político, social, económico, ambiental, espiritual y cultural de construcción 
participativa y colectiva”. 
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sua originalidade cultural – toma posição diante da linguagem da nação 
civilizadora, isto é, da cultura metropolitana” (FANON, 2008, p. 34).

Contrários a essa opressão civilizacional, quilombolas e palen-
queros promovem projetos alternativos de educação nos quais cultu-
ra e currículo são eixos entrecruzados, práticas de significação para 
transformar realidades. Para as palenqueras e os palenqueros, o currí-
culo adequado “parte da práxis social como cenário onde se constrói a 
realidade dos homens e mulheres afronariñenses”. O currículo, ainda, 
“qualifica o nível de consciência política e dá continuidade ao pensa-
mento próprio” (PRETAN, 2011, p. 25, tradução nossa).81

Não podemos deixar de mencionar que a questão da represen-
tação cultural é importante para compreendermos as reflexões acerca 
das questões étnico-raciais e identidades negras na educação. Nesse 
sentido, a contribuição do pensamento de Stuart Hall é primordial 
para refletirmos sobre estereótipos e imagem negativa da raça. No 
texto The spectacle of the other (O espetáculo do outro), ele analisa 
uma das práticas representacionais conhecida como “estereótipo”. 
Nesse texto, ele argumenta que o estereótipo é uma arma hegemôni-
ca e discursiva de poder para manter um regime racializado, ou seja, 
“composto por um discurso racializado e estruturado por oposições 
binárias. Existe a poderosa oposição entre ‘civilização’ (branco) e 
‘selvageria’ (negro)” (HALL, 1997, p. 243). 

Ainda sobre a questão do estereótipo, Bhabha explica-nos 
como a diferença no discurso colonial é aparato de poder. Para o 
autor, “o estereótipo é uma simplificação porque é uma forma presa, 
fixa, de representação que, ao negar o jogo da diferença (que a nega-
ção através do Outro permite), constitui um problema para a repre-
sentação do sujeito em significações de relações psíquicas e sociais” 
(BHABHA, 2013, p. 130). Concordamos com Fanon e Bhabha que o 
estereótipo é também uma estratégia de representação colonial para 
negar outras identidades culturais e manter o racismo.

81 “Partiendo de la praxis social como escenario donde se construye la realidad de los 
hombres y mujeres afronariñenses [..] cualifica el nível de consciencia política, de la 
continuidad al pensamiento proprio”.
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Observamos, então, que as ações desempenhadas por quilom-
bolas e palenqueros para terem seus próprios projetos de educação 
servem para criar definições positivas de si mesmos, sem que a dife-
rença, neste caso, seja construída negativamente. Nessa trilha, cabe 
salientar o quanto as sociedades não quilombolas e não palenqueras 
podem também desfrutar desses conhecimentos. Opor-se a essa re-
lação negativa entre identidade e diferença tem sido uma das formas 
pelas quais os quilombolas e palenqueros têm lutado para protagoni-
zar suas identidades culturais em um currículo que supere a colônia. 
Dessa forma, concordamos com Tomaz Tadeu da Silva quando ele se 
mostra contrário às normalizações impostas culturalmente. Para ele,

Normalizar significa eleger – arbitrariamente – uma identidade 
específica como o parâmetro em relação ao qual as outras 
identidades são avaliadas e hierarquizadas. Normalizar significa 
atribuir a essa identidade todas as características positivas 
possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem 
ser avaliadas de forma negativa (SILVA, 2014, p. 83).

Nesse caso, entendemos, juntos com as/os quilombolas e pa-
lenqueros, que a afirmação cultural feita por meio de práticas cur-
riculares mais autônomas pode promover a superação de conceitos 
e posições inferiores na educação. A doutora em Educação Delma 
Josefa da Silva acrescenta que:

A afirmação da identidade contribui para que a comunidade defina 
o seu futuro, desenvolva os seus projetos de vida no território e 
fortaleça a sua cultura. É a identidade que afirma quem somos, 
onde estamos, o que queremos, de forma a envolver as pessoas 
individualmente e o grupo enquanto coletivo (SILVA, s/d, p. 21).

Cabe, nessa questão, ainda entender como as identidades cultu-
rais de quilombolas e palenqueros podem promover a descolonização 
do conhecimento e possibilitar exercícios de desobediências epistê-
micas formalizadas. Mais do que isso, como podem conquistar suas 
soberanias e reconhecimentos sociais de suas legitimidades. Ao in-
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corporarem no currículo seus projetos de sociedade, entre os quais se 
incluem o mundo da oralidade, a relação com a terra, a ancestralida-
de, entre outros, os sujeitos podem romper com práticas do racismo, 
entre eles o epistêmico, tal como explica Grosfoguel (2007, p. 32): 

[...] o racismo epistêmico é um dos racismos mais invisibilizados 
no “sistema mundo capitalista/patriarcal/moderno/colonial”. 
O racismo em nível social, político e econômico é muito mais 
reconhecido e visível que o racismo epistemológico. Este último 
opera privilegiando as políticas identitárias (identity politics) 
dos brancos ocidentais, ou seja, a tradição de pensamento e 
pensadores dos homens ocidentais (que quase nunca inclui 
as mulheres) é considerada como a única legítima para a 
produção de conhecimentos e como a única com capacidade de 
acesso à “universidade” e à “verdade”. O racismo epistêmico 
considera os conhecimentos não-ocidentais como inferiores aos 
conhecimentos ocidentais. 

Ainda na mesma perspectiva, de pensarmos sobre a relação 
entre identidade cultural e descolonização, citamos novamente Fa-
non, quando ele se refere à relação entre alienação cultural e domínio 
colonial. Segundo o autor, para os colonizados combaterem as men-
tiras colonialistas e lutarem contra a sua lógica perversa, que utiliza 
“todos os esforços para levar o colonizado a confessar a inferiori-
dade de sua cultura” (FANON, 1968, p. 198), torna-se necessário a 
cultura ser o meio, “ser o conjunto dos esforços feitos por um povo 
no plano do pensamento para descrever, justificar e cantar a ação 
através da qual o povo se constituiu e se mantém” (p. 194) até hoje.

Desestruturar essa obliteração cultural torna-se uma das ar-
mas de quilombolas e palenqueros contra o discurso colonial, pois 
a identidade cultural pode transformar dinâmicas históricas rela-
cionadas com o racismo e outras formas de discriminação. Assim, 
como afirma Bulhões (2013, p. 35), “entram em questão as multi-
plicidades, as formas distintas que os sujeitos encontraram para li-
dar com suas vidas; daí, o surgimento de outras adversidades, pro-
jetos do passado e do futuro e outras inscrições no tempo passado 
e no tempo presente”.
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Cabe aqui pensarmos como essas multiplicidades de ações 
frente à obliteração cultural são encontradas no PPP e no Pretan. Para 
manter suas dimensões culturais, as/os quilombolas de Conceição das 
Crioulas experimentam um “modo de vida culturalmente próprio, ba-
seado nas relações de parentesco, nos festejos, no trabalho coletivo” 
(PPP, 2016, p. 5). Assim, quando as mulheres e os homens de Con-
ceição das Crioulas valorizam a história oral, as práticas religiosas, as 
relações familiares, no contato com o território e com os seus mora-
dores, eles estão fortalecendo suas memórias, culturas e identidades.

Contrários também à repressão cultural colonial, as/os palenque-
ros criam seus caminhos para um projeto de sociedade que inclua as 
suas “visões e práticas específicas nos distintos campos da vida humana 
como o fogo, o mar, o velório, entre outros” (PRETAN, 2011, p. 14, tra-
dução nossa).82 Nesse contexto, concordamos com as/os palenqueros 
em que a “legitimação das raízes ancestrais da comunidade, em suas 
próprias construções de significado, história, idiossincrasia e experiên-
cias” (PRETAN, 2011, p. 15, tradução nossa),83 possibilita uma auto-
abolição cultural, pois eles estão “libertando-se da parte servil constitu-
tiva de si e almejando a auto-consecução” (MBEMBE, 2014b, p. 54).

Percebe-se que as preocupações em deixar registradas e trans-
formadas em orientações educacionais dos projetos de sociedade das 
e dos palenqueros e quilombolas desconstroem identidades subalter-
nas pela valorização e manutenção de seus conhecimentos, que a or-
dem colonial intencionou e intenciona retirar-lhes. Entretanto, esses 
sujeitos desenvolvem outras formas contra os obstáculos opressores 
do colonialismo. Dessa forma, como sugere Amílcar Cabral (1972), 
a luta de libertação84 não só se fundamenta e se inspira na cultura 
como influencia esta última. E acrescenta:

82 “Visiones y prácticas específicas en los distintos campos de la vida humana. [...] el 
fogón, el mar, el velorio”.

83 “Legitimación de las raíces ancestrales de la comunidad, en sus propias construccio-
nes de significado, historia, idiosincrasia y experiencia”.

84 Trata-se, especificamente, das lutas de libertação do continente africano da coloni-
zação e do imperialismo da segunda metade do século XX, mas trata-se, também, de 
lutas de libertação que vários povos negros no mundo precisam fazer.
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A luta de libertação, que é a mais complexa expressão do vigor 
cultural do povo, da sua identidade e da sua dignidade, enriquece 
a cultura e abre-lhe novas perspectivas de desenvolvimento. 
As manifestações culturais adquirem um novo conteúdo e 
novas formas de expressão, tornando-se assim um poderoso 
instrumento de informação e formação política, não apenas na 
luta pela independência como também na primordial batalha 
pelo progresso (CABRAL, 1972, p. 247).

 
Diante do exposto, quilombolas e palenqueros negam essas 

representações negativas por práticas de libertação cultural, tal como 
podemos perceber nos documentos aqui discutidos. Aliás, é pelas 
práticas culturais, como aqui defendemos, que os povos negros cons-
troem suas identidades e criam alternativas para a centralidade das 
experiências africanas aqui ressignificadas. 

Dessa forma, entendemos que o paradigma da afrocentricida-
de para a afirmação cultural negra pode ser uma saída para os mem-
bros da diáspora africana criarem projetos anticoloniais. Afinal, o 
que une quilombolas e palenqueros na diáspora africana? Entende-
mos que não há apenas o compartilhamento de um legado comum 
contra a opressão colonial, existe, acima de tudo, como bem obser-
vado por Elisa Nascimento, a “construção de identidades com base 
em resistências enraizadas na luta antiescravista e anticolonialista” 
(NASCIMENTO, 2009, p. 195). Nessa perspectiva, quilombolas e 
palenqueros se rearticulam em sentidos de pertencimento, por dentro 
das provocações feitas por Lélia Gonzalez (1988) quando ela mo-
biliza o conceito de Améfrica, que questiona as noções também de 
fronteira e de nacionalidade. 

Trazer essas reflexões para este texto é relevante, pois compre-
endemos, junto com quilombolas e palenqueras, que a capacidade de 
modificação está no interior de cada comunidade, com suas episte-
mologias próprias. Essa busca libertária de pensar, de agir e de ser 
faz com que a cultura, isto é, o saber de si, seja um elemento consti-
tutivo para a construção de outros projetos fora da “caixa ocidental”. 
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QUESTÕES CURRICULARES  
E DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO

 Olhar sobre as condições da população negra e 
agendas internacionais

Rita Silvana Santana dos Santos
Adalberto de Salles Lima

Este capítulo é uma síntese analítica acerca do currículo e 
suas relações com o Estado, as políticas públicas e as desigualdades 
sociais, incluindo as repercussões sobre as condições de acesso da 
população negra ao sistema educacional brasileiro e sua permanên-
cia. Para isso, foram pensados três eixos de discussão: Currículo, ide-
ologia e estruturas de poder; Disparidades educacionais brasileiras: 
reflexos da inclusão restrita; Intencionalidades e desafios curriculares 
antirracistas frente às políticas nacionais e agendas internacionais.

No primeiro eixo, discutimos acerca do currículo, enquanto 
construto social e instrumento de poder, contextualizado numa so-
ciedade marcada por históricas relações de desigualdades étnico-ra-
ciais. Enfatizamos como o currículo, enraizado na estrutura social, 
reproduz lógicas de opressão, ao tempo em que poderá construir pos-
sibilidades contra-hegemônicas. 

No segundo eixo, enfatizamos aspectos quantitativos e qua-
litativos das tensões geradas pela inclusão restrita da população ne-
gra no sistema educacional. Os avanços nos marcos legais e ações 
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afirmativas, a expansão do acesso à educação superior contribuíram 
para desvelar o racismo epistêmico presente no currículo, ao mesmo 
tempo em que ratificam que a permanência da população negra nas 
instituições educativas requer uma virada epistemológica, frente a 
um currículo hegemônico e excludente. 

No último eixo, abordamos as problemáticas envolvendo as re-
lações entre políticas públicas, agendas internacionais e a construção 
de currículo anti-segregacionista e emancipatório. Tomamos como 
base reflexões advindas dos etnotextos expressos no Plano Nacional 
de Educação, na Base Nacional Comum Curricular, na Agenda 2030 
e na Década Internacional de Afrodescendentes. Observamos que, 
apesar de os marcos legais, locais e globais, estarem de algum modo 
integrados, os desafios de superação das desigualdades no Brasil per-
correrão ainda um longo caminho, assim como as dificuldades de 
implementação plena no país das agendas internacionais.

Currículo, ideologia e estruturas de poder

O currículo em seu sentido amplo é um fenômeno político que 
expressa relações de poder, sentidos e significados atribuídos pelas 
pessoas que o concebem e vivenciam. Ele não deve ser visto de for-
ma naturalizada, como um manual de conhecimentos concebidos e 
já organizados, mas como um construto social que indica os conheci-
mentos considerados válidos à formação (MACEDO, 2013).

Por constituir-se num campo complexo de representações sim-
bólicas e concretas, possui profunda natureza ideológica. No interior 
desse fenômeno, há um complexo jogo de negociações, muitas vezes 
conflituoso, presente nas relações interpessoais no seio da sociedade 
ou entre sujeitos e Estado-capitalismo, por meio de suas instituições. 
Para fins de definição conceitual, entendemos por ideologia uma for-
ma de consciência social (MÉSZÁROS, 1989). 

A ideologia como elemento normativo de comportamentos e 
ações produzidos por uma sociedade num determinado tempo nos 
induz a observar os aspectos político-ideológicos e simbólico-hege-
mônicos de um currículo e a reconhecê-lo como reflexo de cons-
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truções sociais enraizadas na estrutura social. Tais construções so-
ciais ou experiências formativas não se restringem às instituições de 
ensino, pois ocorrem em diferentes espaços/tempos de convivência 
humana. Entretanto, são nas e a partir das respectivas instituições de 
ensino que a sociedade espera ações pedagógicas voltadas à forma-
ção humana. 

Ao olharmos a particularidade do sistema educativo brasileiro 
no âmbito das políticas públicas, a construção de uma práxis curri-
cular nunca esteve alheia ao espírito de nossa sociedade moderna. 
Apesar dos 131 anos do fim da escravidão, o Estado de bem-estar 
social não conseguiu garantir às populações negras, indígenas, aos 
pobres e de diferentes identidades sexuais iguais condições de inclu-
são social e econômica frente aos brancos normativos possuidores de 
capital, apesar de a abolição ter indicado que, oficialmente, as mino-
rias estariam numa situação de igualdade política e civil em relação 
aos demais cidadãos (THEODORO, 2008). Ainda não conseguimos 
visualizar, num horizonte próximo, sinais de rompimento de uma 
estrutura de poder secular fincada em produções de desigualdades 
socioespaciais e étnico-raciais favoráveis à melhoria educacional da 
população negra.

Ao retornarmos rapidamente algumas décadas no processo de 
formação do Estado-Nação pós-escravidão, verificamos algumas po-
líticas públicas racistas e não reparadas totalmente até hoje. A Lei 
de Terras de 1850 e o incentivo do Estado à imigração europeia, em 
detrimento da substituição do trabalho exploratório sobre a popula-
ção negra, representaram duas políticas públicas coloniais de ma-
nutenção das disparidades sociais entre negros e brancos no país. 
Conforme Theodoro (2008), a promulgação da Lei nº 601/1850, a 
chamada Lei de Terras, operou uma regulação conservadora da es-
trutura fundiária no Brasil, com objetivo de dificultar o acesso dos 
povos negros à terra.

O incentivo à imigração europeia através de investimentos 
públicos, logo após o fim da escravidão, alterou o perfil do traba-
lhador na zona rural e urbana, aprofundando o processo de margi-
nalização da população negra. Essas políticas públicas associadas a 
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outras determinações do racismo institucional (WERNECK, 2013) 
estão em curso ao verificarmos atualmente as disparidades no âm-
bito do acesso à terra e nas condições de trabalho entre negros e 
brancos, ricos e pobres.

Situação semelhante ocorreu em relação ao acesso à educa-
ção, quando o ensino passa a ser de responsabilidade do Estado. A 
primeira constituição brasileira, promulgada em 1824, regulamentou 
o direito à “Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos”. En-
tretanto, a população negra escravizada não era considerada cidadã 
e, portanto, não tinha direito à educação. O Decreto nº 1.331-A, de 
17 fevereiro de 1854, que regulamentava o então ensino primário e 
secundário, proibia a matrícula e a frequência das pessoas escraviza-
das às escolas públicas (Art. 69 § 3º). 

Apenas em 1878, com o Decreto nº 7.031, voltado à criação de 
cursos noturnos em escolas públicas para adultos do sexo masculino, 
que o Estado regulamentou o acesso da população negra à escola. 
Destacamos, nesse contexto, dois importantes aspectos: primeiro, 
em relação à interseccionalidade gênero/raça-etnia no que tange às 
desigualdades educacionais; segundo, as condições de estudo da po-
pulação negra masculina submetida, à época, a exaustivos trabalhos 
braçais e à boa vontade dos patrões/escravizadores para dispensá-la 
no horário noturno.

Notamos que, além do tardio acesso à escola, ocorreram tam-
bém os desafios para permanência na instituição educativa provo-
cados pelas condições físicas, sociais e ideológicas. O acesso das 
populações negras às instituições educativas e sua permanência re-
fletem ainda o relevante papel da educação no período de transição 
do trabalho escravo para o trabalho livre. 

Estudos desenvolvidos por Fonseca (2002) indicam que a 
formação escolar das crianças nascidas a partir da chamada Lei do 
Ventre Livre tinha como ênfase o caráter moral de cunho religioso, 
a preparação para o trabalho e a instrução destinada a disciplinar os 
modos de ser e se comportar socialmente. Dessa maneira, a educa-
ção assumia ( e ainda assume) a função de manter a estrutura social 
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racista e classista necessária à construção de uma sociedade econo-
micamente capitalista, contribuindo para mantê-la. 

No âmbito da manutenção das desigualdades estruturais, as 
bases educacionais no país surgiram em meio ao sistema escrava-
gista, e sua transição para o pós-escravidão não foi suficiente para 
romper com o racismo institucional reproduzido pelo sistema de 
ensino. Após essa transição, ocorre um processo de expansão e es-
truturação da educação básica e superior, e, com isso, inicia-se um 
amplo campo de debate e reivindicação, ainda em curso, por pro-
fissionais, estudiosos, movimentos sociais e organismos nacionais 
e internacionais referente à necessidade de buscar reverter proces-
sos colonialistas nas instituições públicas, pensamentos e processos 
educativos e curriculares.

O modo como se pensa a educação brasileira, suas concepções 
filosóficas, finalidades, estrutura institucional, os interesses que per-
meiam o modelo atual do sistema educacional brasileiro, cobertura 
populacional, entre outros aspectos, estão inseridos nesse contexto 
de desigualdades históricas. A compreensão do currículo, como sín-
tese de um pensamento social de cada época que traz implicações 
nos conhecimentos selecionados como formativos, possibilita reco-
nhecê-lo como um instrumento de poder que reproduz as desigual-
dades ao mesmo tempo em que questiona e transforma o interior das 
instituições de ensino. Isso porque a escola é um aparelho ideológico 
do Estado (ALTHUSSER, 1996).

Dito isso, Gramsci (1982) observa que o processo de ensino e 
aprendizado nas escolas está direcionado a um dos seus papéis bá-
sicos, formar trabalhadores para o mercado de trabalho, reproduzin-
do parte da ideologia hegemônica. Essa análise, de cunho marxis-
ta, apoiada em Althusser e outros intelectuais, traz uma perspectiva 
estrutural do materialismo histórico, invisibilizando a atuação dos 
sujeitos enquanto agentes transformadores da realidade. É salutar 
afirmar que o Estado é um campo de contradições. Por um lado, 
reproduz lógicas de opressão, por outro, constrói possibilidades con-
tra-hegemônicas, muitas vezes por sujeitos que conseguem penetrar 
em seu interior e/ou no próprio diálogo com outros segmentos da 
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sociedade, como os movimentos sociais subalternos racializados, de 
acesso à terra, de identidades sexuais e de gênero.

Disparidades educacionais brasileiras: reflexos 

da restrita inclusão 

A gradual e desigual inserção dos/as negros/as, enquanto cor-
pos políticos, no sistema de ensino provocou mudanças e intensi-
ficou processos de buscas e legitimações de outros referenciais te-
órico-metodológicos. Entretanto, os estudos quantitativos e quali-
tativos indicam que essa inclusão ainda é restrita ao revelarem as 
disparidades entre negros e brancos no acesso, além do predomínio 
do currículo eurocêntrico e estadunidense em detrimento de saberes 
afro-asiáticos.

O Anuário Brasileiro da Educação Básica de 2019 (CRUZ; 
MONTEIRO, 2019) apresentou um panorama nacional mais recente 
da educação entre os anos de 2016 e 2017. Segundo o anuário, o 
sistema escolar de ensino no país reproduz diversas desigualdades 
sociais. Ao verificarmos a escolaridade média da população entre 
18 e 29 anos de idade, em 2017, os 25% mais ricos (13,6) estudam 
4 anos a mais que os 25% mais pobres (9,6); os brancos (12,1) estu-
dam 1,3 ano a mais em relação aos pretos e pardos (10,8). A taxa de 
alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade por raça/cor 
em 2018 é mais discrepante: brancos (96,1%) e negros (90,95%). No 
caso da taxa de matrícula líquida na educação superior em 2018, os 
pretos representam 15,1%, os pardos, 16,3%, e os brancos, 30,7%. 

Apesar de esses dados representarem um recorte de um uni-
verso maior, as desigualdades entre negros e brancos na educação 
refletem uma estrutura de ensino no Brasil que necessita de aperfei-
çoamento com vistas a tornar-se uma política pública antissegrega-
cionista plena. A educação voltada para a justiça social é um instru-
mento de enfraquecimento das desigualdades, e uma das estratégias 
a serem adotadas é fomentar referências positivas para negros, indí-
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genas, LGBTQIA85 e pobres por meio de materiais didáticos, conte-
údos e metodologias. Nessa direção, as políticas de ações afirmati-
vas assumem centralidade com objetivo de reparações históricas e 
compensatórias originadas dos danos causados pela escravidão. Nas 
palavras de Hernández (2003), as ações afirmativas expressam so-
bretudo uma exigência de justiça oriunda de violações massivas aos 
direitos humanos e à dignidade humana.

A educação no Brasil como bandeira central de luta do mo-
vimento negro ocorreu no século XX. Os ativistas dos movimen-
tos negros afirmavam a importância da universalização e igualda-
de na educação não somente para diminuir o racismo, mas para 
possibilitar um processo de produção de conhecimento sobre si e 
sobre “os outros”. Até a década de 1990, as pautas dessa natureza 
denunciavam as desigualdades e, a partir do ano 2000, passam a 
demandar a inclusão da questão racial nas políticas públicas uni-
versais, no âmbito da escola, educação básica e universidades para 
todos (GOMES, 2011, 2017). 

A implementação da Lei nº 10.639/2003 é considerada fruto 
de reivindicações históricas dos movimentos negros, um marco legal 
com objetivo de avanço no combate ao racismo na educação brasi-
leira. Essa lei estabelece a obrigatoriedade de conteúdos referentes 
a: “estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no 
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade 
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, 
econômica e política pertinentes à História do Brasil” (BRASIL, 
2003, Art. 26-A § 1o). Normatiza ainda o trabalho desses conteúdos 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial na área da Educa-
ção Artística, Literatura e História Brasileira (BRASIL, 2003).

Nossa perspectiva em relação aos documentos legais advindos 
de processos de lutas coaduna com as ideias de Gomes (2012) ao 
reconhecê-los como caminho para rupturas epistemológicas: “[...] 
Uma ruptura cuja ampliação tem se dado, com limites e avanços, por 

85 Sujeitos de identidades sexuais denominadas: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 
Transexuais ou Transgêneros, Queers, Intersexos e Assexuais.
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força da lei. E uma lei que não é somente mais uma norma: é resul-
tado de ação política e da luta de um povo cuja história, sujeitos e 
protagonistas ainda são pouco conhecidos” (GOMES, 2012, p. 103).

A legislação supracitada, agregada às diretrizes curriculares 
nacionais e políticas públicas envolvendo questões étnico-raciais, 
incentivou o aumento de produção científica e de ações pedagógicas 
voltadas à educação antirracista e, por conseguinte, contribuiu para 
desvelar a colonização do pensamento e a soberania intelectual he-
gemônica nos currículos.

Outra importante conquista (influenciada, entre outros, pelo 
movimento negro) foi a expansão do acesso da população negra à 
educação superior, impulsionada por políticas afirmativas. A pre-
sença de corpos negros com suas estéticas, culturas e pensamentos 
contribuiu para questionar os currículos das instituições de educação 
superior. Para além do acesso, o processo de democratização do en-
sino passa pelos sistemas de conhecimento e valores. 

O depoimento de uma estudante da primeira turma de “cotis-
tas” da universidade federal pioneira na área de políticas afirmativas 
para negros/negras revela: “Os estudantes indígenas e negros e ne-
gras que adentraram o espaço acadêmico nos últimos 15 anos trouxe-
ram um refresco de inovação metodológica, teórica, epistemológica 
sem precedentes, de ampliar e aprofundar o conhecimento, trazendo 
muito mais verdade e justiça” (BRITO, 2018).

Nesse sentido, a identificação por parte desses/dessas estu-
dantes em relação ao silenciamento, segregação e desvalorização da 
produção científica e dos movimentos sociais, bem como dos refe-
renciais epistemológicos historicamente produzidos pela população 
negra, provocou indagações acerca da naturalização da soberania 
intelectual europeia e norte-americana na academia. Ademais, for-
taleceu ações docentes existentes em prol de mudanças curriculares.

Para Lopes e Macedo (2011), uma política curricular concre-
tiza-se a partir das relações entre propostas e práticas curriculares 
e, portanto, envolve, concomitantemente, os aspectos normativos e 
os vivenciados pela comunidade acadêmica. Agregando essas ideias 
às de Macedo (2013), consideramos o currículo como resultado das 
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interpretações, sentidos e significados atribuídos pelos vários sujei-
tos que estão envolvidos de modo diferente com os conhecimentos 
selecionados como necessários à formação.

 As tensões daí resultantes expressam as relações de poder, 
de interesses e forças políticas presentes no cotidiano das institui-
ções educativas. Um estudo realizado por Passos, Rodrigues e Cruz 
(2016) em universidades federais indica que as referidas instituições, 
apesar de apresentarem um importante aumento na normatização da 
educação das relações étnico-raciais, ainda apresentam impactos in-
cipientes na estrutura curricular.

Em outras palavras, apenas a menção normativa dos temas não 
pode ser considerada uma medida que assegura por si só mu-
dança na revisão dos conteúdos curriculares. Se partirmos da 
visão acima apresentada do caráter cultural e das relações de 
poder intrínsecas ao fazer curricular, essa dimensão adquire 
contornos ainda mais alarmantes da forma pontual com a qual 
o tema aparece na maioria das carreiras analisadas. Entretanto, 
salienta-se que as alterações curriculares identificadas nos últi-
mos anos concorrem para essa mudança que requer ainda me-
didas mais concretas, sobretudo na área da pesquisa (PASSOS; 
RODRIGUES; CRUZ, 2016, p. 32).

No âmbito da educação básica, esse desafio também é percebi-
do. Estudos realizados por Oliva (2019) e Cintra (2019) indicam que 
ainda há um significativo silenciamento, simplificação, subjugação 
e/ou exclusão das perspectivas africanas nos contextos curriculares 
brasileiros, dificultando o desenvolvimento de processos pedagógi-
cos antirracistas. Desvelar o racismo epistêmico (CARNEIRO, 2011) 
e suas consequências torna-se necessário para mudanças curricula-
res comprometidas com os diferentes e diversos modos de seleção, 
construção e abordagem pedagógica de conhecimentos formativos.

O racismo no currículo se expressa de modo explícito, im-
plícito ou silenciado por meio, dentre outros, de projetos político- 
pedagógicos, materiais didáticos, abordagens pedagógicas e ativida-
des didáticas. Podemos identificar, de modo explícito, a desigualdade 
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de espaço-tempo para abordagem geopolítica, cultural, econômica e 
social de países de onde vêm as populações negras; a naturalização 
das expressões de religiões cristãs como universais e estereótipos  
e/ou simplificação das religiões de matrizes africanas; a ocultação 
das contribuições intelectuais das populações negras para o desen-
volvimento da sociedade e da educação; a forma implícita com a 
qual as subjetividades das relações interpessoais é trabalhada, depre-
ciando os modos de ser e conviver. A combinação dessas dimensões 
reforça os estereótipos negativos e influencia diretamente nas moti-
vações, permanências e na saúde mental dos estudantes e docentes 
negros/as. 

Acreditamos que os estereótipos, associados à baixa expecta-
tiva dos professores, podem prejudicar o desempenho e permanência 
dos estudantes negros/as na escola e universidade. Numa entrevista 
realizada em 2017 para o Observatório de Educação, Macaé Evaristo 
e Sueli Carneiro trataram sobre dois temas: gestão escolar e combate 
às desigualdades raciais. Segundo as intelectuais negras, as políticas 
educacionais no Brasil voltadas à atuação dos profissionais de edu-
cação e suas responsabilidades são fundamentais para ampliar a luta 
pela redução de desigualdades raciais no âmbito institucional. Elas 
também afirmam a relevância da participação dos jovens no proces-
so de decisão da gestão escolar para fortalecer e ressignificar a escola 
enquanto espaço sociocultural, plural e permeado de significados. 
Isso deverá ser facilitado por uma prática pedagógica comprometida 
com o combate às desigualdades.

De acordo com o documento Aprendizagem em Foco de 2017, 
apesar dos fatores históricos e socioeconômicos externos que inci-
dem sobre os (in)sucessos, uma das hipóteses para esses resultados 
é que as diferenças observadas na sala de aula podem estar relacio-
nadas às atitudes de professores e gestores, intencionalmente ou não. 

Essa realidade ratifica a necessidade de investimento na for-
mação de profissionais da educação. É preciso reconhecer que esses 
profissionais são, simultaneamente, produtores e produtos do currí-
culo, e seus processos formativos também advêm de um contexto 
educacional racista. Refletir o porquê da seleção ou não de determi-
nados conteúdos e práticas formativas requer questionar o inques-
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tionável conjunto de conhecimentos historicamente considerados 
universais e necessários.

Para Santos (2017), esse processo de reflexão e desenvolvi-
mento de práticas pedagógicas antirracistas envolve mudanças nos 
currículos de cursos voltados à formação docente, em especial os 
de licenciatura. A inclusão de áreas de conhecimento comprometi-
das com educação democrática e libertadora para todas as pessoas 
transcende a oferta de um componente curricular voltado às relações 
étnico-raciais. É necessária a inclusão da educação antirracista como 
uma concepção educativa capaz de possibilitar pensar/fazer/sentir 
outros modos de ser, conviver e estar em sociedade.

Diante do exposto, entendemos que a superação das dispari-
dades educacionais brasileiras envolve, entre outros, políticas curri-
culares que reconheçam o racismo como parte das relações de poder 
colonizadora-capitalistas e que fomentem a legitimação de diferen-
tes sistemas de conhecimentos, modos de ser e educar a partir de 
posicionamentos críticos e autocríticos acerca dos potenciais, limi-
tações e contribuições para a construção de sociedades racialmente 
equitativas.

Intencionalidades e desafios curriculares antirracistas 
frente às políticas nacionais e agendas internacionais

Nos últimos quinze anos, as políticas educacionais no Brasil 
explicitaram a intenção de democratizar o acesso e a permanência de 
grupos sociais historicamente marginalizados, visando a superar as 
disparidades educacionais. Dentre as iniciativas, optamos por des-
tacar duas nacionais e duas internacionais, que incidem diretamen-
te sobre a relação entre educação, currículo e população negra, são 
elas: o Plano Nacional de Educação, a Base Nacional Comum Curri-
cular, a Agenda 2030 e a Década Internacional de Afrodescendentes.

Dadas as especificidades, os referidos documentos indicam 
objetivos e metas que, se alcançados, podem trazer melhorias signi-
ficativas para a educação da população negra, desde que sua territo-
rialização ocorra de modo crítico e propositivo nos diferentes con-
textos sociopolíticos, educacionais e curriculares. A nossa intenção 
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não é aprofundar a análise desses documentos, mas trazê-los como 
indicadores da problemática envolvendo as relações entre políticas 
públicas, agendas internacionais e a construção de currículos eman-
cipatórios. 

O Plano Nacional de Educação, em vigência desde 2014, esta-
belece diretrizes e metas para a melhoria da educação brasileira até 
2024. Dentre elas, destacamos a Meta 8, que versa explicitamente 
sobre a escolaridade da população negra. 

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 
(vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) 
anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade no País 
e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a 
escolaridade média entre negros e não negros declarados à 
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
(BRASIL, 2018, grifo nosso).

Sabemos que o alcance dessa meta requer investimento finan-
ceiro, pedagógico e uma gestão que possibilite tornar a instituição 
educativa um espaço antirracista, concomitante à interseccionalida-
de de políticas públicas, a exemplo das voltadas para emprego e ren-
da, transporte, segurança e saúde. 

O Relatório do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira, sobre os resultados do monitoramento 
das metas do PNE (BRASIL, 2018), indica que o meta educacional 
para a população negra está longe de ser alcançada. Conforme o 
referido relatório, as crianças negras com idade entre 0 e 3 anos 
apresentam significativa desvantagem no acesso à creche/escola 
quando comparadas com crianças brancas. Os estudos advertem 
que o índice de acesso da população branca, com a mesma faixa 
etária, é praticamente duas vezes maior do que o relativo às crianças 
negras. Desigualdades semelhantes são observadas em relação às 
oportunidades de sucesso educacional e frequência escolar entre os 
adolescentes brancos e os negros, bem como em relação ao acesso 
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à educação especial em escola regular por estudantes negros/negras 
com deficiência.

O documento Aprendizagem em Foco de 2017 (INSTITUTO 
UNIBANCO, 2017), com base nos microdados do Censo Escolar, 
de 2008 a 2015, revelou que a taxa de abandono por estudantes ne-
gros passou de 17,3% para 9,0%, enquanto o percentual relativo a 
estudantes brancos reduziu de 9,7% para 5,5%. Apesar de o declínio 
da taxa de abandono ser mais acelerado para os negros e apresentar 
uma tendência contínua de diminuição, é relevante ampliar a análise 
e observar as taxas de jovens negros e brancos fora da escola, suas 
ocupações profissionais e como eles veem a relação entre educação 
e trabalho.

Percebemos que as/os jovens não abandonam as referidas ins-
tituições, elas/eles são convidadas/os, direta ou indiretamente, a se 
retirar ao não se adequarem às lógicas racistas e colonizadoras que 
padronizam modos de ser, aprender e conviver. Em relação às cre-
ches/escolas para crianças de 0 a 3 anos de idade e à educação espe-
cial, o desafio é voltado à baixa oferta de vagas nas redes públicas de 
educação. A maioria da população negra encontra-se no grupo com 
menor renda per capita (IPEA, 2019) e, portanto, mais dependente 
do Estado. 

A Base Nacional Comum Curricular – BNCC, documento 
normativo que define as aprendizagens essenciais a estudantes da 
educação básica, expressa como um dos seus compromissos educa-
cionais fomentar que “[...] a escola, como espaço de aprendizagem e 
de democracia inclusiva, deve se fortalecer na prática coercitiva de 
não discriminação, não preconceito e respeito às diferenças e diver-
sidades” (BRASIL, 2018, p. 14).

 Esse compromisso, adicionado às competências gerais, ten-
deria a subsidiar currículos antirracistas. Entre as dez competências, 
quatro nos chamam a atenção por tratarem de aspectos que provo-
cam um olhar atento acerca das diferenças e diversidades, das sub-
jetividades e da ética no currículo. Estas, se pautados em bases epis-
temológicas não racistas, poderão contribuir com mudanças efetivas 
para grupos historicamente marginalizados no sistema educativo. 
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As competências as quais mencionamos são: a voltada à valo-
rização da diversidade de saberes e vivências culturais e apropriação 
de conhecimentos e experiências; a destinada ao autoconhecimento, 
autoapreciação e o cuidado com a saúde física e emocional, bem 
como o reconhecimento das emoções (suas e dos outros) e das for-
mas de lidar com elas; o exercício da empatia, do diálogo, da resolu-
ção de conflitos, da cooperação e do respeito ao outro e aos direitos 
humanos e a superação de preconceitos; a tomada de decisão “com 
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e 
solidários” (BRASIL, 2018, p. 9-10).

De modo explícito, a BNCC apresenta aspectos concernentes 
ao racismo e à contribuição da população negra nos espaços destina-
dos aos objetos de conhecimento e habilidades a serem alcançadas. 
Entretanto, notamos que tais indicações ocorrem em áreas especí-
ficas, como História, Geografia, Ciências e, timidamente, em Lín-
gua Portuguesa, Artes e Ensino Religioso. Essa realidade leva-nos a 
questionamentos acerca da abordagem em todo o currículo escolar, 
bem como se a perspectiva normativa de uma base única para o país 
dará conta de desenvolver currículos diversos e plurais. A aborda-
gem orgânica da educação antirracista na BNCC ainda se apresenta 
como um desafio na medida que se restringe a determinados campos 
de conhecimentos e pauta-se nas mesmas bases epistemológicas he-
gemônicas que tecem a maioria das políticas curriculares. 

Os desafios locais direcionados às políticas públicas educa-
cionais de superação das desigualdades raciais no país estão pactu-
ados com os desafios globais propostos por agências internacionais, 
a exemplo da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa agência 
elaborou duas agendas globais a serem implementadas nos territó-
rios de seus Estados-membros: a Agenda 2030, com 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), e a Década Internacional de 
Afrodescendentes (2015-2024). 

A Agenda 2030 constitui um plano de ação global para o al-
cance da sustentabilidade socioambiental até o ano de 2030. Nessa 
agenda, evidenciam-se como necessárias à consecução dos objetivos 
e metas ações articuladas envolvendo, entre outros, os direitos hu-
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manos, a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres, a er-
radicação da pobreza, a alimentação suficiente e saudável para todas 
as pessoas. Com o lema “não deixar ninguém para trás”, a referida 
agenda propõe 17 objetivos,86 entre os quais um voltado especifica-
mente à educação de qualidade para todos. 

Para fins de recorte analítico, trataremos do Objetivo 4, re-
ferente à educação de qualidade. Esse objetivo busca assegurar a 
educação inclusiva, equitativa e de qualidade, com promoção de 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida. As metas que o 
compõem são: 1. O acesso à educação primária, básica e superior; 
2. Igualdade de acesso à educação e permanência para todos e todas; 
3. Qualificação e competências para o trabalho decente, emprego 
e empreendedorismo; 4. Educação para o desenvolvimento susten-
tável, direitos humanos, igualdade de gênero, paz e não violência, 
cidadania, cultura e diversidade; 5. Qualificação de professores 
(ONU, 2015).

A realidade educacional até aqui apresentada indica um dos 
importantes desafios para a territorialização dessa agenda. O racis-
mo estrutural impede o cumprimento amplo do direito da população 
negra a um ambiente sadio e da educação ambiental, processos que 
possibilitam as relações de pertencimento com as naturezas (huma-
nas ou não). A análise realizada por Santos e Gomes (2018) acer-
ca das informações disponibilizadas no Relatório Luz da Agenda 
203087 evidencia

[...] a realidade desigual em relação às mulheres e as pessoas 
negras, no que concerne à sustentabilidade socioambiental. Con-
forme os estudos, das pessoas com ensino superior, a popula-
ção negra é a que apresenta menores índices – mulheres negras 
(10,4%), as mulheres brancas (23,5%), e homens negros (7%), 
homens brancos (20,7). Quanto à renda, as mulheres recebem 

86 Documento disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/
agenda2030-pt-br.pdf.

87  Elaborado pelo Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para Agenda 2030. 
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76,5% dos rendimentos dos homens apesar do nível de esco-
laridade ser maior; e, no que concerne a violência, as mulheres 
negras são as mais atingidas (63%). 

Esses dados indicam que o racismo ambiental pode envolver o 
contexto educacional. Os impactos da degradação socioambiental, a 
exemplo do excesso e escassez de água, da ausência de alimentação 
ou insuficiência em quantidade e/ou qualidade, da negação do direito 
à terra e ao território, das doenças de veiculação hídrica, atingem de 
modo desigual a população negra (PEITER; MALUF; ROSA, 2011). 

No caso da Década Internacional de Afrodescendentes, o prin-
cipal objetivo consiste em promover o respeito, a proteção e a realiza-
ção de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais de afro-
descendentes, como reconhecidos na Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos. A Década convida os Estados-membros a erradicar 
a pobreza, a exclusão e a permitir participação plena e igualitária da 
população afrodescendente nas vidas pública, política e econômica. 

Para isso, os países-membros devem garantir igualdade no 
acesso à justiça e proteção igual da lei, eliminar a violência policial 
e a filtragem racial. Noções de superioridade racial ilegais e sem 
fundamento e incitação ao ódio ou violência racial e étnica deverão 
ser combatidas, assim como qualquer forma de estereótipo, discri-
minação contra mulheres afrodescendentes. Para isso, deverão ser 
adotadas medidas especiais, como ações afirmativas em educação e 
trabalho, para superar as desigualdades persistentes.88

Referente à educação e sua relação com a igualdade e consci-
ência do legado das populações negras, o documento aponta a neces-
sidade de inclusão correta e abrangente da história e das contribui-
ções da população afrodescendente no currículo educacional, possi-
bilitando o reconhecimento e o respeito às culturas, às comunidades 
religiosas, à história e às tradições da população afrodescendente. 

88   Essas e outras informações estão disponíveis em: http://decada-afro-onu.org. Acesso 
em: 8 ago. 2019.
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As duas agendas internacionais abarcam outras temáticas, fora 
dos propósitos deste artigo. No caso específico, as categorias educa-
ção e raça são norteadoras dos compromissos estabelecidos. A partir 
de análises acerca da experiência do sistema de ensino brasileiro e das 
contradições sociais, não é arriscado afirmar a dificuldade de as políti-
cas públicas educacionais no país atingirem as metas suficientemente 
para a erradicação das desigualdades raciais na educação. Além disso, 
a depender do contexto nacional governamental, pouco importa cum-
prir com metas de superação das disparidades estruturais. 

Essas dificuldades ampliam-se quando o Estado deixa de as-
sumir o papel de protetor das garantias fundamentais das minorias 
e atribui a cada sujeito a responsabilidade pelo sucesso social. Essa 
ideia é característica de uma agenda de Estado neoliberal, penetrada 
na América Latina por volta da década de 1970. 

Em outras palavras, as dificuldades são propositalmente pro-
duzidas pelo Estado, este subordinado cada vez mais ao sistema ca-
pitalista. Nesse sentido, é no mínimo ingênuo afirmar que o Estado 
não consegue acabar com o problema, uma vez que as desigualdades 
étnico-raciais na educação, como uma dimensão da pobreza, têm o 
propósito de contribuir na manutenção da estrutura de poder colo-
nialista. Apesar de reconhecermos alguns avanços nos últimos anos, 
como a ampliação de universidades e institutos federais, crescimento 
de acesso ao Ensino Superior de negros/as e indígenas e maior esco-
larização desses sujeitos, ainda é incipiente afirmarmos que vivemos 
numa sociedade justa e igualitária. 

Essa realidade social, vivida nos dias atuais pela população 
negra no país, induz-nos a refletir sobre o grau de sucesso de aplica-
ção dessas políticas nacionais e agendas internacionais específicas na 
sociedade brasileira. A hipótese é que os esforços de implementação 
internacional e nacional de metas de combate às desigualdades ra-
ciais, na educação no Brasil, esbarram num modus operandi, motor 
da estrutura da sociedade moderna. Nesse sentido, no currículo coti-
diano, em que as pessoas naturalizaram os negros como possuidores 
de uma cidadania fragilizada, a desigualdade no sistema de ensino 
também é aceita e, na lógica do capital, necessária para o progresso. 
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As disparidades no sistema de ensino e sua relação com renda 
implicam diferentes condições de mobilidade social ascendente, no 
âmbito da raça/cor e classe social. Nessa direção, o currículo oficial 
revela-se, dentre outros casos, quando pessoas negras concorrem 
com brancas por um emprego ou trabalho que leve em consideração 
a qualificação profissional, e aquelas têm menos chances de suces-
so. O currículo oculto escancara-se no momento em que, apesar de 
estarem em iguais condições profissionais, a cor da pele determina, 
de forma subjetiva, a seletividade profissional. Para muitos/muitas 
jovens negros/negras estudantes, a relação entre educação e trabalho 
é conflitante, e, em muitos casos, opta-se pelo trabalho.

As relações raciais entre negros e brancos no país, sobretudo 
no campo da educação, historicamente foram sustentadas na produ-
ção de estratificações intelectuais, status social e prestígio. Os efei-
tos perversos das desigualdades sustentam-se, fundamentalmente, 
nas hierarquias raciais, com rebatimentos no âmbito político, econô-
mico e cultural dos subalternos (SILVÉRIO, 2005).

O discurso socialmente construído em torno da mestiçagem no 
Brasil gerou o suposto estado de harmonia entre as raças, apesar das 
contradições materiais e diferentes cidadanias entre negros e bran-
cos. Sustentado pelo racismo científico e institucional, a democracia 
racial edificou-se, significando um projeto político colonialista, ain-
da em curso. Ainda hoje, muitos brasileiros autodenominados pardos 
e brancos acreditam não existir racismo ou que não deveria existir 
racismo por sermos todos iguais. Além de constituírem falácias so-
cialmente produzidas, observamos que a democracia racial naturali-
zou, nos imaginários sociais, o lugar subalterno do negro em diferen-
tes instâncias da vida na sociedade. Consoante esse entendimento, é 
quase um determinismo social imposto às populações negras, sobre-
tudo para aqueles/as oriundos/as de áreas empobrecidas pelo capital.

Considerações

 O presente artigo buscou refletir sobre o currículo a partir das 
implicações trazidas pelo Estado, pelas políticas públicas e pelas de-
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sigualdades sociais às populações negras no Brasil. Em síntese, ape-
sar dos avanços legais acerca do combate às desigualdades raciais no 
sistema de ensino, o racismo institucional ainda mantém uma estrutu-
ra social desfavorável à tessitura de currículos antirracistas.

É necessário e urgente visibilizar e legitimar outros sistemas 
de conhecimento, trazendo de modo crítico e autocrítico a diversi-
dade, as diferenças e o pluralismo de ideias que possibilitam pensar/
fazer currículos emancipatórios. Desvelar a soberania intelectual, 
colonizadora e racista torna-se fundamental para continuar os pro-
cessos de resistências e inovações curriculares.

O/A leitor/leitora, ao ler este artigo, poderá ter o sentimento 
de estarmos muito distantes de uma realidade social almejada, na 
garantia de uma cidadania completa e melhores condições de vida 
para as minorias. No entanto, é necessário acreditar nas capacidades 
de transformação da realidade social pelos movimentos negros e ou-
tros agentes para continuarmos avançando em políticas educacionais 
antirracistas e igualitárias. Isso porque tais conquistas requerem con-
tínuas negociações com o Estado. 
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CONTRACOLONIZAÇÃO E SOBERANIAS 
INTELECTUAIS DE POVOS INDÍGENAS,  

NEGROS E QUILOMBOLAS
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Leandro Santos Bulhões de Jesus

O presente capítulo foi escrito a seis mãos e nasceu de 
experiências coparticipativas de autoria de sujeitos – negros e in-
dígenas – que tiveram suas trajetórias e vivências atravessadas pe-
los efeitos contínuos das clausuras reducionistas instauradas desde 
a invasão colonial das Américas e do tráfico negreiro. Se, por um 
lado, a experiência colonial produziu narrativas fragmentadas e dia-
metralmente opostas do que deveria ser o futuro dos povos negros, 
e ausência de futuro para os povos indígenas, por outro, a sobrevi-
vência desses povos no presente mostra-nos inúmeras experiências 
de convergência daquilo que deveria ser inconciliável. Assim, se-
guindo as ideias de transfluência e de confluência desenvolvidas 
pelo intelectual quilombola Antônio Bispo dos Santos, buscamos 
convergir nossas vivências no presente texto, explorando a potência 
de encontros contemporâneos entre professores e estudantes indíge-
nas e negros nas universidades do Brasil. O objetivo é explorar as 
nossas experiências enquanto docentes e discentes nesse processo 
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refletindo a nossa prática docente na disciplina “Cultura, Poder e 
Relações Raciais”, na Universidade de Brasília.

Introdução

Povos africanos e povos ameríndios possuem histórias de cru-
zamento de experiências nos chamados tempos modernos que ante-
cedem as experiências de genocídios, desterros, escravizações, entre 
outras violências engendradas, a partir do século XV, pela empresa 
colonial europeia. Em diálogo com as pesquisas de Sértima (1976) 
e a partir de testemunhos de colonizadores sobre os primeiros anos 
de suas chegadas às Américas, como Pedro Mártir, Frei Gregório 
Garcia, Cabello de Balboa,89 discute-se o fato de povos do continente 
africano, possivelmente, já haverem estabelecido contatos com este 
lado do Atlântico anteriormente.

Fatos como esse foram e são encobertos por uma historiografia 
que ajudou a instaurar no imaginário ocidental uma ideia de exceção 
branca, calcada na narrativa de que teriam sido os povos europeus os 
descobridores, abridores de mares e detentores de um modelo civili-
zatório ao qual todos os povos do mundo deveriam se submeter. Nes-
sa história, a colonização é vista como uma experiência de encontro 
de povos que teriam nos brancos um fio condutor de expectativas de 
assimilação e de inclusão aos seus projetos de sociedades. 

Nos seus sistemas de registro, colonizadores nomeiam, inventa-
riam e catalogam os outros. A África é inventada como lócus do primi-
tivismo e da ausência de deus do mundo conhecido; os povos africanos 
são associados à escravidão e assim enclausurados como redução fí-
sica, sem subjetividades e capacidade civilizatória: são transformados 
em negros (MUDIMBE, 2012; MBEMBE, 2014; SANTOS, 2015). A 
América, por sua vez, também foi inventada e nomeada em homena-
gem a um europeu supostamente responsável por sua descoberta, ao 

89 No livro A matriz africana do mundo (2008), organizado por Elisa Larkin Nascimen-
to, há várias páginas dedicadas aos debates em torno desse tema, com sugestão de 
bibliografia a respeito.
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passo que os donos desta terra, milhares de grupos, depois etnicizados, 
são homogeneizados pela alcunha índios. Os europeus, estes se auto-
nomeiam como brancos, termo que clamam para si, em um processo 
de autoinscrição, a partir de estratégias de convencimento de que eram 
portadores de civilização superior, humanidade e única religião possí-
vel (cristianismo) (GONZALEZ, 1988).

Na condição de povos supostamente inferiores, africanos e 
ameríndios e seus descendentes tornar-se-iam caricaturas vivas de 
si mesmos, aguardando a redenção que viria a partir do estrangeiro. 
Passividade, adequação aos trabalhos forçados, disposição ou não à 
cristianização foram características atribuídas aos corpos em situa-
ção de violência, escravidão, estupros, pilhagens, genocídios. 

Essas narrativas constituem e são constituintes das práticas co-
loniais, uma vez que não seria possível conceber e manter a colônia 
sem os discursos que a legitimam, por meio de várias linguagens, jus-
tificativas e instituições (BULHÕES, 2013). É nesta medida que a me-
mória é um lócus de reflexão sobre essas experiências mal contadas,90 
e a história, a antropologia, sociologia e outras ciências se beneficia-
ram dos usos seletos de narrativas, servindo aos interesses coloniais e 
seus desdobramentos nas sociedades colonizadas. Problematizar esses 
campos ditos científicos recai numa necessária discussão sobre pro-
dução do conhecimento e os seus espaços de circulação e consumo: 
as universidades (CRUZ, 2017, 2018; BULHÕES; SAMPAIO, 2017). 

Neste capítulo, discutimos as relações entre diferentes formas, 
agentes e lugares de produção do conhecimento no Brasil, levando 
em consideração as formas pelas quais a colonização configura-se 
enquanto processo e não fato histórico, como defende o pensador 
quilombola Antônio Bispo dos Santos (2015, 2019). Baseados nas 
nossas trajetórias individuais e coletivas e na experiência da disci-
plina “Cultura, poder e relações raciais”, ministrada na Universidade 
de Brasília, em 2017, questionamos: de que maneira povos negros, 
indígenas, quilombolas, de terreiro e os outros povos chamados “tra-

90 “Mal contadas” é um termo aqui utilizado para se referir às narrativas encobertas e 
silenciadas. 
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dicionais” podem reconhecer e expressar suas soberanias intelectu-
ais neste momento em que se ampliam as entradas desses sujeitos 
coletivos de direito nas universidades brasileiras? 

Universidades, produção de conhecimento  
e o colonialismo

À revelia dos projetos de sociedade colonialistas, sobrevive-
ram e exigem reparações históricas no presente sujeitos e coletivos 
que foram alvo das violências coloniais, como os povos indígenas – 
originários desta terra – e os povos negros (aqui inclusos os negros 
sem marcadores étnicos e os sujeitos dos terreiros e quilombos). É 
parte constituinte da agenda desses coletivos a luta por sua auto-
determinação e soberania (territorial, alimentar, intelectual, entre 
outras), muitas vezes percebida a partir de demandas por educação 
e escolarização diferenciada e políticas afirmativas para acesso às 
universidades na graduação e na pós-graduação.

Pensamos que a luta e os interesses desses povos em ocupar 
os espaços formais de produção de conhecimento – que encontram 
na imagem das universidades o seu expoente máximo – só podem 
ser plenamente compreendidos quando situamos o local que a dita 
“ciência” ocupa no imaginário das sociedades calcadas na tradicão 
europeia-ocidental. É na universidade que foram e continuam sen-
do produzidos discursos e enunciados que, por estarem revestidos 
nas máximas científicas, apresentam-se para a sociedade hegemô-
nica como verdades. O modo como esses espaços se conformaram 
prevê um processo de hieraquizaçao dos pensamentos e lógicas 
excludentes dos povos indígenas e negros, objetificações históri-
cas, fragmentação dos mundos nativos; produção de conhecimen-
tos que desumaniza e que foi parte fundante e coparticipante no 
sucesso da empreitada colonial que não acabou com os regimes 
imperiais e republicanos.

A situação de exclusão tem sido lentamente transformada com 
a elaboração de vestibulares específicos, políticas de cotas, entre ou-
tras políticas afirmativas que tomaram forma, sobretudo a partir do 
ano de 2003, com a conquista, no plano jurídico, de sua legalidade. 
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De lá para cá, tivemos avanços significativos nas políticas de ingres-
so, com o crescimento do número de estudantes indígenas e negros, 
presença esta que tem suscitado vários desafios, como a demanda 
por política de permanência, as experiências de racismo no cotidia-
no institucional e a implementação das Leis 10.639/03 e 12.645/08 
(CRUZ, 2017; BULHÕES, 2018). Nesse sentido, interessa-nos des-
tacar, neste capítulo, também as transformações que esses corpos do-
tados de outras experiências e expectativas suscitam e trazem à tona 
com as suas chegadas.

 Por séculos, povos indígenas e negros produziram, no seio 
de seus sistemas de classificação, interpretações e enunciados sobre 
suas experiências no mundo a partir das suas e dos seus pensadores, 
cujas vozes foram e continuam sendo desautorizadas em uma verda-
deira guerra de visões de mundo. É nesse contexto de disputa que a 
demanda por políticas de ingresso e permanência em universidades 
se insere: uma tentativa de buscar o reconhecimento dos seus siste-
mas próprios de conhecimentos, isto é, de suas soberanias intelec-
tuais, que, como foi assinalado, foram sistematicamente excluídas 
desse espaço de produção e de circulação de conhecimentos. 

Uma leitura apressada do projeto desses povos em adentar 
universidades poderia nos levar a pensar que essa busca se trataria 
apenas de uma reificação desses espaços, mas nos interessa discutir e 
argumentar justamente o contrário. As práticas e as vivências dessas 
pessoas parecem caminhar na direção de traçar trajetórias intelectu-
ais pautadas em um empreendimento político social de subversão e 
transformação de estruturas históricas de exclusão. As nossas experi-
ências têm nos mostrado que, em vez de gerar fragmentação com as 
nossas realidades de origem,91 a vivência acadêmica tem potenciali-
zado estratégias para que esses sujeitos (docentes e discentes) levem 

91 Importante falar sobre isso, pois existem também debates sobre possíveis “fragmen-
tações” das identidades; “perda” de vínculos originais com comunidades indígenas, 
quilombolas; alienação e adoecimento desses sujeitos nos espaços acadêmicos, entre 
outros temas que não são centrais neste texto.
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consigo para as universidades as suas bagagens culturais/civilizacio-
nais e seus legados ancestrais.

Povos negros e indígenas: histórias entrecruzadas no Brasil 
que precisam ser contadas

Como mencionado, um dos principais legados do colonialis-
mo foi a produção de nomenclaturas e de classificações do mundo 
social extremamente reducionistas responsáveis por provocar frag-
mentações nas experiências dos sujeitos objetos da colonização, di-
ficultando, assim, o reconhecimento mútuo entre eles. Contrariando 
e subvertendo as lógicas fragmentárias do colonialismo, a história 
dos povos negros e indígenas no Brasil são repletas de exemplos 
dos modos como os agenciamentos desses grupos caminharam lado 
a lado em práticas que poderíamos hoje chamar de contracoloniais, 
como sugere Santos (2015).

Embora a considerada historiografia clássica, bem como os 
materiais didáticos amplamente utlizados no ensino básico, produ-
ções audiovisuais etc., tenha reiteradamente silenciado os projetos 
de resistência que coletivos negros e indígenas protagonizaram ao 
longo dos séculos, essas narrativas foram passadas de geração a 
geração, permitindo a sobrevivência dessas memórias. Entender 
os modos como essas narrativas sobreviveram aos silenciamentos 
é adentrar nos meandros dos territórios de resistência dos quilom-
bos e aldeias indígenas, dos múltiplos entrecruzamentos ritualís-
ticos e cosmológicos estabelecidos nesses espaços e nos terreiros 
dos candomblés e umbandas, nas andanças dos movimentos so-
ciais e na oralidade. 

Assim, explica Santos que, para além das diversidades, po-
vos negros e indígenas aproximam-se em elementos cosmológicos; 
relações com a terra e os elementos da natureza; religiosidades; po-
liteísmo, entre outros pontos, mas, sobretudo, por terem sido alvo, 
nos últimos quinhentos anos, do empreendimento colonial. De modo 
que, se hoje ainda existem povos negros e indígenas, é graças às inú-
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meras estratégias, entre elas, um fenômeno também relacionado aos 
“feitiços e milagres”.

Em suas palavras, “confluência é a lei que rege a relação de 
convivência entre os elementos da natureza e nos ensina que nem 
tudo se ajunta ou se mistura, ou seja, nada é igual. Por assim ser, a 
confluência rege também os processos de mobilização provenien-
tes do pensamento plurista dos povos politeístas” (SANTOS, 2015,  
p. 89). É, portanto, a fluência no encontro, do estar junto.

Nessa trilha, transfluência é “a lei que rege as relações de 
transformação dos elementos da natureza e nos ensina que nem tudo 
que se mistura se ajunta”. Isto é, flui em trânsito na fronteira. “Por 
assim ser, a transfluência rege também os processos de mobilização 
provenientes do [encontro forçado com o] pensamento monista do 
povo monoteísta” (SANTOS, 2015, p. 89).

Confluir e transfluir são dois movimentos com os quais pode-
mos compreender alguns caminhos percorridos pelos povos negros e 
indígenas em meio ao caos da colonização e dos seus desdobramen-
tos. Desse modo,

[...] nós, povos contra colonizadores, temos demonstrado em 
muitos momentos da história a nossa capacidade de compreender 
e até de conviver com a complexidade das questões que esses 
processos tem nos apresentado. Por exemplo: as sucessivas 
ressignificações das nossas identidades em meio aos mais 
perversos contextos de racismo, discriminação e estigmas; a 
readaptação dos nossos modos de vida em territórios retalhados, 
descaracterizados e degradados; a interlocução das nossas 
linguagens orais com a linguagem escrita dos colonizadores 
(SANTOS, 2015, p. 97).

Entender e encontrar os lastros desses entrecruzamentos con-
tracoloniais foram também empreitadas processuais nas trajetórias 
dos autores deste texto, que tiveram, antes de mais nada, que desco-
lonizar os longos anos de (des)aprendizados de uma educação esco-
lar ancorada numa historiografia colonial. Nesse sentido, constituem 
este texto exposições pessoais e autoetnográficas sobre nossas traje-



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 241

tórias nas temáticas, que serão seguidas pelo nosso objetivo central, 
que é pensar em que medida a entrada de estudantes indígenas e ne-
gros nas universidades tem como efeito transformar esse espaço em 
mais um lugar de resistência, onde se possa fazer circular narrativas 
e produzir novas confluências agenciadas por sujeitos cujas histórias 
foram marcadas pelo colonialismo e seus contrários.

Dito isso, a análise que segue parte das experiências pessoais 
e acadêmicas dos autores do texto, indígenas e negros, não somente 
por nossas trajetórias de formação universitária estarem inseridas no 
processo histórico que foi desenhado acima, como também por ter-
mos desenvolvido projetos de pesquisas, ensino e extensão associa-
dos diretamente com essa temática. 

Guilherme Oliveira Lemos, Ndundufurama

Meu ingresso na Universidade de Brasília, em 2007, carrega a 
marca das primeiras turmas cotistas antes do programa Reuni (Pro-
grama de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Univer-
sidades Federais). Há doze anos, a configuração do corpo discente 
no curso de História da UnB era muito diferente. Lembro-me que eu 
e mais duas colegas éramos os únicos cotistas da turma. Além disso, 
a distância entre a universidade e as cidades-satélites e do entorno 
do Distrito Federal, das quais a maioria de nós fazíamos parte, surtia 
efeitos nas nossas relações (seja entre estudantes ou com a própria 
cidade de Brasília).92 

Desde o início do curso, o interesse pela história do continente 
africano estava latente. Creio que a motivação surge pelo tensiona-
mento racial que os debates sobre cotas e a Lei 10.639/03 (atualizada 
pela 11.645/08) produziram em nossa geração. De lá até aqui, dedi-

92 Brasília nasce com segregação e expropriação das terras dos trabalhadores que dis-
puseram sua força para construção da cidade. Das remoções forçadas durante e logo 
após a construção, surgiram as cidades-satélites. Hoje nomeadas de Regiões Ad-
ministrativas do Distrito Federal justamente para encobrir o passado perverso das 
remoções (LEMOS, 2018).
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quei-me ao estudo específico sobre historiografia africana e africa-
nista e chego ao doutorado procurando um exercício comparativo 
histórico, de 1950 a 1960, na formação das cidades-satélites do Dis-
trito Federal com as townships de Joanesburgo, na África do Sul. 

As perguntas que dão origem à pesquisa estão intimamente 
conectadas com a experiência como jovem negro nascido e criado 
em Taguatinga, a primeira satélite fruto de remoção forçada do cen-
tro para a periferia do DF, em 1958. Ingressar na UnB significava 
em parte uma vitória, mas, por outro lado, um luta por permanência, 
dada a distância e as quatro horas diárias gastas dentro do transporte 
público. Ao final do mestrado, e depois de várias outras vivências 
que relatarei em seguida, comecei a pensar: o que aproxima as expe-
riências coloniais de nossos povos em diáspora? É de fato a história 
cindida entre passado e presente em termos de segregação racial? 
Quais as potências e frinchas dessas distâncias reais e imagéticas 
inventadas pelo colonizador?

Não quero me concentrar no tema de doutorado nem nessas 
perguntas, por mais importantes que sejam. Quero antes, por meio 
de outras histórias de minha trajetória, pensar a universidade pós-
-políticas públicas como um espaço de experiência associativista 
negra e indígena. Foi ali que criei e recriei relações que me levaram 
a refletir dilemas por meio de chaves analíticas contracoloniais.

Como sabemos, o espaço universitário não se restringe ao aca-
demicismo – tampouco a vida, como nos fazem pensar muitas vezes 
as teorias que cansamos de analisar: tipo ideal, ideologia, mais-valia 
etc.... A chegada cada vez maior de colegas negros e negras entre os 
anos de 2007 e 2012 (quando me formei) foi fundamental em termos 
de produção de reflexões outras. Lembro-me que, em 2012, quando 
tive minha primeira reprovação no mestrado, reencontrei no corre-
dor do campus um amigo de Ensino Médio que também estava numa 
situação parecida. Negros, ambos formados, com um emprego pú-
blico de nível técnico e procurando algo a mais em relação às ações 
práticas que dessem substância às nossas experiências: produzir algo 
para nosso povo.
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Desse associativismo nasceu um projeto para a adaptação de 
histórias tradicionais angolanas para o público infantil. Nas nossas 
reuniões, sempre muito informais, entre conversas sobre o trabalho e 
a vida, o tema ancestralidade surge. Naquele momento, Higor Faria, 
Lombonzamê, começava a frequentar um terreiro de Angola, ligado 
ao Tumba Junsara. A indicação partiu de sua madrinha de graduação 
em Jornalismo, Raíssa Gomes, Odé Kundê, já iniciada na casa Ile 
Ase Opo Osogunlade, em Sergipe. Integrados nesse grupo de afeto e 
trocas, passamos a confluir nos mesmos ambientes: rodas de samba, 
nossas casas e os terreiros de umbanda e candomblé em Brasília. O 
ambiente universitário, enfim, não nos restringiu o acesso aos conhe-
cimentos ancestrais como o projeto colonial intenta, mas fez, antes, 
que nossos afetos transfluíssem por meio do nosso associativismo.

Anos mais tarde, em 2015, eu e Higor fomos iniciados por 
Tata Francisco Nguzentala. Ndundufurama é minha dijina (nome) na 
tradição. É nesse momento, nos espaços do candomblé, nas conver-
sas com mais velhos, que vou aprendendo muitas outras coisas sobre 
modos de vida e de resistência. É na tradição de Angola que vou 
entendendo como ancestrais transmutaram, por meio da confluência 
com povos indígenas, o destino que nos era dado pelos homens de 
fora. Dobrando o tempo pelo tempo em si e refazendo nosso próprio 
caminho por meio de outras formas de experienciar o mundo. 

Modos de vida surgem pelo associativismo entre angolas e in-
dígenas. Como nos é dito pelos ancestrais, o saber de nossas folhas 
chegam pelos primeiros habitantes dessa terra. Eles, inclusive, são 
cultuados como divindades nessa nação. Recebem uma festa própria 
como em nenhuma outra tradição de candomblé. Por meio da tradi-
ção oral, que não tem valor menor que a escrita, afinal, “o testemu-
nho vale o que vale o homem” (HAMPATÉ BÂ, 1980, p. 169), nós 
relembramos os caminhos anteriormente construídos para as conflu-
ências e compreendemos a necessidade de dar continuidade, seja na 
academia, seja fora dela.

Nesse mesmo ambiente de confluência, reencontro Leandro 
Bulhões nas mesmas rodas de samba frequentadas por mim, Higor 
e Raíssa – digo “reencontro” porque Leandro foi meu professor na 
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disciplina História Moderna, quando cursava o seu doutorado na Pós-
-Graduação em História da UnB e fazia seu estágio docente, em 2010. 
Esses espaços, portanto, confluíram para nosso associativismo. Por 
fim, em 2017, graças à amizade com Leandro, conheci Felipe Tuxá e 
Elói Terena, e assim conseguimos promover uma disciplina formada 
por alunos e professores negros e indígenas, transfluindo nossas prá-
ticas e ideias dentro da universidade e tomando outros caminhos para 
o conhecimento que não estavam previstos pela empresa colonial.

Felipe Sotto Maior Cruz – Povo Tuxá

As escolhas que fiz em minha trajetória enquanto antropólogo 
estão intimamente relacionadas com meu brackground histórico e 
familiar. Sou indígena do povo Tuxá, cuja reserva está localizada 
no estado da Bahia, no Nordeste do Brasil. Embora seja filho de pai 
indígena e mãe não indígena, cresci às margens do Rio São Fran-
cisco junto à minha família paterna. Desde muito cedo, entendi a 
importância que a educação tinha como uma ferramenta crucial para 
alterar as condições de vida em minha comunidade, sobretudo, no 
que se refere à necessidade de profissionais qualificados para a defe-
sa dos direitos indígenas.

Quando decidi iniciar os meus estudos na área das Ciências 
Humanas, mais especificamente, na Antropologia, levei em conside-
ração o fato de que esta área de conhecimento estava mais intimima-
mente relacionada com as questões indígenas, sendo uma área estra-
tégica para eu me formar. Nesse sentido, a busca por um ensino de 
qualidade demandou que me deslocasse territorialmente pelo país, 
para então poder frequentar universidades com programas sensíveis 
à presença indígena no Brasil.

Iniciei minha graduação em Ciências Sociais na Universidade 
Federal de Minas Gerais no ano de 2010, onde tive a oportunidade 
de obter meus primeiros conhecimentos importantíssimos em An-
tropologia Social. Foi nesta universidade em que me iniciei na ati-
vidade de pesquisa e extensão, pelo Programa de Educação Tutorial 
Indígena, do qual fui bolsista por três anos. Na ocasião, efetuei uma 
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pesquisa sobre Memória e Oralidade junto dos anciões de minha co-
munidade, na qual relizei entrevistas e coletei histórias a respeito do 
território que perdemos devido à inundação provocada pela constru-
ção de uma hidrelétrica, em 1988. 

Desde então, tenho trabalhado com questões relacionadas a 
direitos indígenas, tanto no Mestrado em Antropologia Social, que 
defendi em 2017, como no doutorado nessa mesma área e institu-
ção, que estou cursando no momento. Recentemente, desde o ano 
de 2018, tenho ainda atuado como professor no curso de Licencia-
tura Intercultural em Educação Escolar Indígena na Universidade 
do Estado da Bahia. Dou aula para turmas de professores indígenas 
que vão atuar nas escolas de suas comunidades. Esta tem sido uma 
experiência incrível que, para mim, significa uma forma de dar um 
retorno de tudo que aprendi em minha trajetória intelectual para as 
comunidades indígenas. Enquanto um intelectual indígena, conside-
ro da maior importância atuar junto do Movimento Indígena e em 
prol dos direitos dessas comunidades, sem jamais perder de vista o 
comprometimento com o rigor científico, ético e político inerente às 
atividades de pesquisa.

Explorar a trajetória acadêmica de intelectuais indígenas, 
como feito acima, tem se mostrado uma potente empreitada contra-
colonial. Isso me parece acontecer por dois motivos. Primeiro, temos 
que considerar que parte da mistificação em torno do conhecimento 
científico está associado ao modo como o resultado de pesquisas cos-
tuma ser apresentado dissociado da subjetividade inerente a qualquer 
prática que envolve a ação humana. Por mais obsoletas que pareçam, 
as máximas objetivistas e a busca pela tal neutralidade axiológica 
continuam fazendo com que a subjetividade das e dos pesquisado-
res misteriosamente desapareça na escrita acadêmica, resultando em 
uma visão distorcida do processo de construção de conhecimento. O 
efeito desse processo é que o sujeito cognoscente, aquele que realiza 
o ato de conhecer, apresenta-se como universal, sistematicamente 
ocultando o fato de que a sua posição na sociedade e seus marcado-
res identitários, tais como raça, classe e gênero, são partes consti-
tuintes não apenas dos resultados de suas análises como também das 
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próprias perguntas que movem a sua curiosidade intelectual. Quan-
do endereçamos as nossas trajetórias individuais, estamos quebrando 
com o ocultamento acadêmico das condições pessoais e materiais 
que existem em qualquer percurso intelectual. As perguntas que fiz 
e continuo a fazer enquanto um pesquisador indígena só podem ser 
compreendidas à luz do meu pertencimento étnico-racial e da cultura 
na qual fui criado. E isso não se aplica apenas a intelectuais de ori-
gem étnica, essa é a realidade de qualquer pesquisador. 

Segundo, abordar as trajetórias e biografias de intelectuais in-
dígenas é um ato político na medida em que quebra com uma nar-
rativa única e reducionista sobre os povos indígenas. Tenho estado 
em contato com muitos acadêmicos indígenas em eventos como o 
Encontro Nacional de Estudantes Indígenas e também em grupos 
de trabalho voltados para esse público, e tem sido bastante elucida-
tivo ver que, embora muitos tenham os resultados de suas pesquisas 
monográficas para apresentar em um curto período de tempo, quase 
sempre destinam uma parte substancial de suas falas para abordar a 
sua biografia. Por séculos, as narrativas cunhadas no encontro colo-
nial têm operado como um rolo compressor que visa a homogenei-
zar a diversidade e complexidade dos povos indígenas. Somos hoje 
mais de 250 etnias falantes de centenas de línguas indígenas, e rela-
tar nossas trajetórias individuais significa complexificar e pluralizar 
as narrativas sobre nossos povos. Cada pesquisador e pesquisadora 
indígena tem a sua narrativa, sua trajetória e seu percurso pessoal e 
intelectual, e isso precisa ser explorado. 

Quando rompemos com o interdito e vocalizamos aquilo que 
deveria ficar silenciado, encontramos algum tipo de redenção. Quan-
do as salas de aula se tornam lugares seguros para que negros, índios 
e outros grupos historicamente excluídos possam expressar suas in-
dividualidades sem receio da vigilância que nos enclausurou, pode-
mos, por fim, confluir. Isso acontece uma vez que passamos a perce-
ber a artificialidade da distância que, por séculos, foi responsável por 
nos fragmentar. Nesse sentido, as cotas e as políticas afirmativas para 
esses sujeitos proporcionaram que nos encontrássemos em um espa-
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ço evidentemente antagônico, potencializando ações e estratégias de 
alteração do status quo, tal qual a disciplina que propomos. 

Leandro Santos Bulhões de Jesus

Nasci em Salvador, mas fui criado em Santo Antônio de Jesus, 
cidade localizada no Recôncavo da Bahia, lugar onde ingressei no 
curso de História da Universidade Estadual da Bahia – Uneb, aos 
dezesseis anos, em 2002. Este ano antecedeu a implementação das 
cotas raciais, em 2003, que fez da Uneb a primeira instituição esta-
dual do país a adotar a referida política de ação afirmativa. 

Homossexual, feirante, filho de Edileusa Bispo dos Santos, 
lavadeira negra e pobre da periferia de Salvador, e de pai branco, 
Manoel Bomfim Bulhões de Jesus, pobre, semialfabetizado, feiran-
te, fiz parte da geração que viu as universidades públicas brasileiras 
discutirem e qualificarem os debates em torno das questões sociais e 
étnico-raciais brasileiras por meio de acontecimentos que mudaram 
expressivamente os ambientes acadêmicos deste país, como a apro-
vação da Lei 10.639/03; fortalecimento da Associação Brasileira de 
Pesquisador@s Negr@s e dos Congressos de Pesquisador@s Ne-
gr@s (Copene); formação dos Neabs, Neabis e do Fórum de Edu-
cação para as Relações Étnico-Raciais; Lei 11.645/08; cotas para 
negras e negros em concursos públicos, entre outros. 

Parte expressiva de nós, pesquisadoras e pesquisadores desta 
geração, teve a oportunidade de transformar ou de ver transformada 
a universidade em lugar de reorganização de afetos e de lutas, aten-
tos à memória dos movimentos negros ao longo do tempo, que teve 
sempre, na educação e escolarização dos povos negros, prioridade 
para a efetivação de práticas de liberdade desde os tempos da es-
cravidão. A minha trajetória profissional, portanto, é completamente 
transpassada por esses compromissos e pela percepção da universi-
dade como um lugar de novas potências, associativismos, conflu-
ências e transfluências. Neste relato, entretanto, vou me centrar em 
duas experiências com pesquisa junto a comunidades quilombolas 
do estado de Goiás e do Distrito Federal e entorno, ambas marcadas 
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por narrativas de aproximações entre africanos, seus descendentes e 
os povos indígenas. 

Em 2012, entrei em um projeto de uma pesquisa financiado 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) 
sobre festejos da comunidade quilombola kalunga, do Vão de Al-
mas – Goiás, especialmente relacionados à Romaria de Nossa Se-
nhora D’Abadia. O trabalho foi coordenado por minha orientadora 
do doutorado na época, a professora Nancy Aléssio Magalhães (em 
memória), mas havia uma coordenação local também na cidade de 
Cavalcante-GO, feita por Edymara Diniz Costa, que era natural da 
cidade e estudante de mestrado do Instituto de Artes da Universi-
dade de Brasília.

O projeto previa e conseguiu cumprir a realização de um livro, 
uma exposição fotográfica e um filme documentário sobre os referi-
dos festejos, que foram distribuídos nas escolas públicas do estado de 
Goiás. Teve a participação de estagiários/as kalunga, entre os quais 
havia estudantes do Ensino Médio – em sua maioria, mas não ape-
nas.93 A ideia era que elas e eles discutissem sobre história, memória, 
narrativas, oralidades, representações, imagens, entre outros temas, 
com toda a equipe, para que assim também pudessem participar ati-
vamente do processo de construção dos produtos (roteiro, gravação, 
entrevistas etc). Essa experiência foi possível por meio da realização 
de oficinas ministradas pelas e pelos integrantes do projeto.

Historicamente, os sujeitos quilombolas foram e são represen-
tados quase que exclusivamente por pesquisadores/as de fora de suas 
comunidades, relacionados a espaços hegemônicos como universida-
des, revistas, editoras, como era o nosso caso. Por isso, as e os estagi-
ários também tiveram acesso a introduções técnicas de manipulação 
de equipamentos como câmeras fotográficas, filmadoras e gravadores, 
com os quais já tinham certa familiaridade. A ideia era tentar elaborar 

93 “Senhora D’Abadia. Festejo Kalunga no Vão de Almas. Cavalcante. Goiás” (2013) é 
o título do filme documentário que também deu nome ao livro e a uma mostra fotográ-
fica que fizemos. Além de alguns alunos do Ensino Médio, também participaram uma 
professora e um agente de saúde na condição de estagiários do projeto. Como “estagiá-
rios”, tiveram direito a uma bolsa que auxiliava nos deslocamentos, alimentação etc.
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o trabalho da forma mais conjunta possível, com a consciência desse 
histórico de injustiças, com bastante atenção às relações de poder que 
ali estavam instauradas e tentando não repetir os mesmos erros que as 
e os pesquisadoras/es das ciências sociais fizeram ao longo do século 
XX, visto que as e os proponentes do projeto não eram quilombolas. 

Por meio de pesquisas bibliográficas e dos diálogos realizados 
com as e os estagiários e as e os integrantes mais velhos da comuni-
dade, entendemos que a chegada dos povos negros no território qui-
lombola kalunga foi marcada por inúmeras relações com os povos 
indígenas da localidade: relações econômicas, políticas e religiosas, 
conflituosas e amorosas. 

Quando conhecemos o local onde acontecem os festejos para 
Nossa Senhora D’Abadia, ficamos encantados com a história: segun-
do nos informaram, ali havia um espaço sagrado, de difícil acesso, às 
margens do Rio Paranã, com a construção de uma capela e dezenas 
de casas que não poderiam ser habitadas, com exceção dos dias da 
festa, que acontece no mês de agosto de todo ano, há muito tempo. 
Foi-nos dito pelos kalunga que aquele território era considerado sa-
grado para os povos indígenas, antes da chegada das negras e negros 
séculos atrás e, então, continuou também sagrado nas práticas ritu-
alísticas das e dos quilombolas. Chegamos a conhecer um local que 
foi identificado pela comunidade como uma ruína de um forno de 
cerâmicas do passado, atribuída aos indígenas.

As marcas físicas das pessoas da comunidade kalunga e as 
marcas arquitetônicas, urbanísticas, gastronômicas, religiosas, nas 
relações com o trabalho, na construção de suas musicalidades – espe-
cialmente com a dança da Sussa –, enfim, em muitos aspectos, as ex-
periências dos kalunga pareciam estar entrecruzadas com os legados 
dos povos originários com os quais os primeiros indivíduos africanos 
e seus descendentes que ali chegaram tiveram que lidar. Tais questões, 
embora tenham despertado muito interesse em nossas discussões, não 
puderam entrar como eixos norteadores dos trabalhos que realizamos 
porque, na época, não constituíam questão central da pesquisa.

Este projeto foi finalizado em 2014, e, no final de 2015, fui 
convidado para participar da Comissão da Verdade sobre a Escra-
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vidão Negra no DF e Entorno, grupo do qual fiz parte como histo-
riador-consultor. Em maio de 2017, finalizamos o trabalho por meio 
da publicação do relatório. Conseguimos contemplar dezoito comu-
nidades, tendo visitado nove delas,94 e, no que se refere às reflexões 
sobre memória e marcos fundacionais de suas narrativas, impressio-
na como, para muitas comunidades, a menção à presença indígena é 
estruturante. Ora, isso não deveria causar surpresas, afinal, os povos 
indígenas são os originários desta terra e estavam/estão em todos os 
lugares. Certamente, nos passados deste país, sujeitos quilombolas e 
indígenas, de forma cruzada ou não, fizeram análises de conjuntura 
política dos contextos da colônia, império ou república que podem 
nos informar hoje sobre a necessidade de articulação de lutas, estra-
tégias, solidariedades, afetos entre esses povos. 

Diante dessas experiências, a sensação de que lacunas estra-
tégicas sobre os silenciamentos e encobrimentos da memória deste 
país foi potencializada. Povos indígenas e negros possuem inúmeras 
histórias que não conhecemos, e aquelas que existem e de acesso 
fácil nos informam sobre escravidões, sofrimento, objetificações e 
reificação de estereótipos. Quais teriam sido os diálogos, articula-
ções políticas, conflitos, elaboração de projetos sociais, entre tantas 
outras experiências possíveis, entre esses dois grupos, para além das 
pretensas clausuras da raça e da etnia? E, hoje, como esses coletivos 
(negros urbanos, quilombolas urbanos e rurais e os povos indígenas) 
se veem, como se percebem e se articulam nos movimentos sociais 
ou, mais recentemente, nas universidades? Os “esquecimentos” ou 
a invisibilidade sobre as alianças históricas ou atuais entre os povos 
que foram oprimidos pela experiência colonial interessam a quem?

Como assinalou Guilherme Lemos, conhecemo-nos na UnB, 
numa época em que ele era estudante de graduação, e eu, da pós-
-graduação, seu professor, na ocasião do meu estágio probatório do 

94 Kalunga de Riachão, Diadema e Teresina de Goiás-GO; Moinho, em Alto Paraíso-
-GO; Flores Velha de Goiás, em Flores de Goiás-GO; Mesquita, na Cidade Ociden-
tal-GO; Almeidas, em Silvânia-GO; Jardim Cascata, em Aparecida de Goiânia; Boa 
Nova, em Professor Jamil-GO; Ana Laura, em Piracanjuba-GO; e Nossa Senhora 
Aparecida, em Cromínia-GO.
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doutorado. Anos depois, passamos a nos encontrar nos sambas e ter-
reiros de umbandas e candomblés de Brasília, tornando-nos amigos 
e ampliando as nossas redes. Hoje, sou frequentador do terreiro Ile 
Ase Opo Osogunlade, em Sergipe, por causa das nossas relações 
com Raíssa Gomes, Odé Kundê, antiga conhecida sua, citada neste 
texto. Além disso, temos novas relações profissionais e afetivas com 
pesquisadores indígenas graças aos encontros que aconteceram na 
universidade e seus arredores.

 
A experiência da disciplina

No semestre 2017.2, nós quatro95 oferecemos uma discipli-
na nível graduação na Universidade de Brasília, chamada “Cultura, 
poder e relações raciais”. Na época, um de nós, Leandro Bulhões, 
havia conseguido, por meio do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
(Neab/Ceam/UnB), um vínculo como professor voluntário, tinha, 
portanto, matrícula e pôde convidar os outros pesquisadores como 
colaboradores. O objetivo geral do curso foi discutir, segundo os pa-
râmetros do Artigo 26 da Lei de Diretrizes e Bases,96 as experiências 
dos povos indígenas e negros, no Brasil, no enfrentamento ao racis-
mo e os caminhos de elaboração e/ou de expressão das soberanias 
intelectuais desses coletivos na pesquisa e no ensino. 

A ideia do curso veio exatamente como uma possibilidade 
de pensarmos questões como: a) Se a universidade brasileira con-
figura-se enquanto um espaço histórica e majoritariamente ocupado 
pelas elites brancas do país, quais os principais impactos da entra-
da expressiva dos corpos negros e indígenas? b) Se os referenciais 
epistemológicos da academia são aqueles considerados ocidentais, 
eurocentrados e marcados pela objetificação dos corpos não brancos, 

95 Além dos autores do texto, a disciplina contou ainda com a participação do jurista e 
antropólogo Luiz Henrique Eloy Amado, indígena do povo Terena, que, por motivos de 
incompatibilidade de agenda, não pôde acompanhar o curso como docente até o final.

96 Artigo alterado pelas Leis 10.639/03 e 11.645/08, que instauraram a obrigatoriedade 
do ensino da história e cultura dos povos africanos, afro-brasileiros e indígenas nas 
instituições de ensino do Brasil.
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colonização do pensamento, racismos na produção, circulação e con-
sumo dos conhecimentos etc., quais as estratégias que pensadoras e 
pensadores negros e indígenas têm utilizado para “se formar” neste 
lugar? c) Mais do que pensar sobre os possíveis impactos da expe-
riência universitária em suas vidas, numa outra direção, quais são 
as transformações que esses novos corpos – com suas identidades, 
trajetórias, experiências, conhecimentos, demandas e expectativas 
teóricas – podem causar na universidade?

Houve uma procura grande de estudantes negras, negros e in-
dígenas, assim como de brancos, para cursarem a disciplina. Depois, 
em sala, descobrimos que as e os discentes estavam interessadas/
os, principalmente, por serem professores indígenas e negros (para 
todo mundo, era a primeira vez que teriam professores indígenas), 
com uma proposta de curso orientada para a realização da discussão 
sobre racismo de uma forma entrecruzada, algo novo para o público. 
O fato de não termos em sala nenhuma aluna, aluno ou professor qui-
lombola foi e é sintomático para pensarmos sobre os grandes desa-
fios que este coletivo ainda tem para conquistar as políticas de ações 
afirmativas de ingresso e permanência nas universidades brasileiras.

Fazendo um balanço, podemos afirmar que muitos de nós, es-
tudantes, pesquisadoras/es e professoras/es indígenas e negras/os, 
estamos certos da importância fundamental das ações afirmativas 
para o encaminhamento de algum tipo de justiça social e cognitiva 
com os povos considerados excluídos dos processos de cidadania 
neste país, como é o caso das cotas raciais e sociais e das políticas de 
permanência e de formação continuada. Foram inúmeras as discus-
sões cruzadas dos textos, filmes, imagens, com as experiências e tra-
jetórias das pessoas. Povos indígenas e negros têm vivenciado inú-
meras facetas do racismo em todos os espaços, e, nas experiências 
das universidades, existem processos que envolvem sair nas ruas; 
pegar o ônibus; morar na residência universitária ou república; tentar 
subir no próprio prédio onde mora; acessar os direitos de assistência 
social; relacionar-se com os e as funcionárias das instituições: corpo 
docente, técnicos, administrativo, assim como com os colegas.
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Estudantes brancas e brancos também avaliaram positivamen-
te o curso por terem encontrado na universidade um espaço para 
problematizar suas identidades racializadas e etnicizadas enquanto 
brancos, numa sociedade que faz essa condição parecer a norma uni-
versal. Falaram de aprendizados, novas sensibilidades, empatias e 
elaboração de consciência de papéis na luta antirracista.

Para além do cumprimento da qualificação dos debates teórico-
-metodológicos enunciados na ementa, o curso foi também marcado 
por narrativas de empoderamento, construção ou maturação de novas 
redes e pela consciência de que o racismo é uma das dimensões histó-
ricas que nos toca e nos aproxima, embora não deva ser a única; que 
existem desafios específicos para essa geração de intelectuais e que 
estes desafios e possibilidades precisam ser identificados e agencia-
dos por esses sujeitos e coletivos. Nessa trilha, várias questões esti-
veram presentes ao longo do curso, como: de que maneira a entrada 
de negros e negras urbanas, quilombolas urbanos e rurais e indígenas 
podem provocar a entrada paralela de novas temáticas, problemas e 
soluções na universidade? Como os chamados “outros conhecimen-
tos” ou “outros saberes” podem ser utilizados na academia de um 
modo não objetivado e protagonizado pelos próprios integrantes e 
agentes desses conhecimentos? Quais caminhos metodológicos de 
cruzamentos epistemológicos – ou de transfluências e confluências 
– podem ser acionados na universidade, mas voltados para as deman-
das específicas das comunidades das quais os sujeitos fazem parte? 

Ao longo do nosso curso “Cultura, poder e relações raciais”, 
inúmeros debates foram marcados por conflitos relacionados aos 
dramas das identidades. “Misturas”, “miscigenações”, “encontros”, 
“choques”, “estupros”..., muitas palavras podem informar sobre pas-
sados e presentes de relações entre povos considerados brancos, in-
dígenas, ciganos, asiáticos, negros. Povos considerados imigrantes, 
em itinerância, deixam essa discussão ainda mais complexa, e, ao fi-
nal, constatamos os desafios em tratar das identidades étnico-raciais 
num país cuja trajetória dessa temática foi e ainda é marcada por inú-
meros interesses políticos, silenciamentos, equívocos, altericídios...
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Considerações finais

Como nós confluímos dentro do Estado de direito? Enquanto 
o indígena era selvagem e o quilombola era criminoso – ou 
seja, quando não éramos sujeitos de direito –, tivemos muita 
dificuldade de nos aliar com os indígenas de uma forma mais 
poderosa. Mas na Constituição, nós e os indígenas confluímos 
como sujeitos de direito. Pelas nossas culturas, nós transfluímos 
a Constituição e fizemos alianças em nossos territórios. Nós, 
indígenas e quilombolas, enfeitiçamos o Estado de direito e nos 
encontramos (SANTOS, 2019, p. 31).

Com este texto, fizemos uma reflexão sobre as potencialida-
des políticas, epistemológicas, estratégicas, historiográficas sobre as 
aproximações e distanciamentos entre os chamados povos indígenas 
e negros na História do Brasil. Alguns marcos da nossa “memória 
nacional” nos informam sobre revoltas, lutas por independência, au-
tonomia – na colônia, império e república –, nas quais esses gru-
pos estiveram juntos, construindo ou destruindo projetos; do mesmo 
lado ou separados. Exemplos podem ser encontrados de norte a sul 
do nosso país, bem como podem ser igualmente encontrados noutros 
espaços das Américas. 

As religiosidades de matrizes africanas são um lócus especial 
dessas proximidades, aprendizados e criações entre indígenas e ne-
gros. As comunidades quilombolas e aldeias indígenas também pa-
recem que são e trazem à tona a necessária discussão sobre o poder 
da ancestralidade. Ouvindo estudantes indígenas cujos povos estão 
localizados no litoral do país, especialmente no Nordeste, tivemos 
acesso a histórias de casamentos interétnicos, trocas de tecnologias, 
cruzamentos de conhecimentos, bem como de outras experiências 
de discriminações raciais entre indígenas e negros. Não há novidade 
alguma sobre a abordagem dos contatos entre estes, os povos origi-
nários desta terra e os africanos e afro-brasileiros. Mas percebemos 
que essas histórias poderiam ser melhor exploradas, conduzindo 
estudantes negros e indígenas a possibilidades de confluírem suas 
ideias dentro dos espaços acadêmicos, mas não apenas, subvertendo 



a ordem vigente e potencializando a ideia da universidade como en-
contro de vários mundos possíveis, por meio da empatia e do exercí-
cio da simetria entre todos que a constituem.

No capítulo publicado na primeira coletânea do “Tecendo re-
des antirracistas”, Santos conta que, certa vez, em Niterói, conversa-
va com uma indígena que dizia que um dos seus maiores desejos era 
se aprofundar mais na “cultura afro”: 

[...] e eu disse a ela que o meu era me aprofundar mais na cultura 
indígena. Então ela disse: “Como vamos fazer isso?”. Lembrei que 
estava chovendo e disse: “Pelas transfluências! Como um rio de 
água doce no Brasil conflui com um rio de água doce no continente 
africano? Pela chuva! A água doce evapora aqui e, para evitar se 
tornar salgada no mar, caminha pelas nuvens e cai na África. Isso é 
a composição da confluência” (SANTOS, 2019, p. 31).

A comparação dos saberes com as águas, utilizada por Santos, 
já era indicada pelos ancestrais no candomblé. Oxum (ketu), Aziri 
Tobossi (ewe-fon) e Ndandalunda (kimbundo) são as divindades das 
águas doces e donas da sabedoria e de muitas estratégias. Quando 
vão à guerra, carregam seus espelhos, fazem o inimigo pensar que 
estão distraídas por sua vaidade, mas, na verdade, utilizam a ferra-
menta como forma de saber quem age por trás. Em outras histórias, 
essa divindade está sempre encantando para alcançar e adentrar os 
locais estratégicos. A água tem capacidades de penetrar e de criar 
fissuras; de se misturar ou não; quebrar; contornar; sufocar; encobrir, 
saciar; unir, separar. Toda água do mundo é velha.
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O TERREIRO ENTREMUNDOS
 Resistência nos processos educativos dos candomblés

Denise Botelho
wanderson flor do nascimento97

Láróyè!98 

O que pode um espaço de resistência? Em tempos de pro-
fundas crises no tecido social e político, respostas a essa questão de-
vem ultrapassar o truísmo. As reflexões sobre resistência são muito 
importantes, normalmente, mas, em tempos de crise, elas se vertem 
em essenciais, fundamentais para seguir pensando e caminhando. E, 
assim, a resposta simples sobre as potências de um espaço de resis-
tência precisam ser aprofundadas para além da mera identificação de 

97 Partindo da proposta da escritora afro-estadunidense bell hooks, o autor prefere a 
escrita de seu nome em minúsculas para centrar a atenção na mensagem do texto 
em vez de no papel/função do autor. Além disso, trata-se de um reconhecimento de 
que as ideias são mais um construto coletivo do que uma elaboração autoral própria, 
exclusiva, radicalmente individual.

98 Saudação do orixá Exu, senhor da comunicação, das contradições e dos conflitos, 
uma das divindades mais combativas do panteão iorubá e, portanto, símbolo de re-
sistência, por excelência, para os povos de terreiro. Rege os mesmos elementos que 
o inquisi Pambu Njila e o vodun Elegbara. 
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que esses espaços criam condições de resistência. Mas que resistên-
cia é essa? Resistência ao quê? Como e para que se resiste? 

Essas questões nos levam a pensar no cenário atual e perceber 
o que chamamos de crise. Embora nossa história recente nos mostre 
uma profunda descrença nos critérios de representatividade, na legiti-
midade de representantes políticos profissionais e nas instituições re-
presentativas, quando falamos em sujeitos de direitos ligados aos po-
vos mais diretamente vinculados com as heranças indígenas e africa-
nas, em nosso país, a percepção sobre a crise muda de temporalidade. 

A empreitada colonial escravista criou, para povos indígenas 
e africanos – no continente negro e na diáspora –, um incessante 
estado de tensão e instabilidade. Se entendermos crise como sendo 
uma conjuntura ou momento difícil, perigoso ou decisivo, desde o 
início da modernidade, os povos negros e indígenas vivem em crise. 
Mas como a ideia usual é de que a crise seja passageira, é impor-
tante frisar que ela esteja instalada agora nas estruturas ocidentais 
coloniais e que, em função de sua faceta racista, impactem os povos 
negros e indígenas de maneira mais incisiva. Contudo, para além 
deste momento, a crise para os povos originários de nosso continente 
e do continente africano é permanente, desde os primórdios da colo-
nização moderna. 

E nessa longa e arrastada crise que se assola sobre os povos 
africanos e indígenas, cabe-nos perguntar sobre um desses baluar-
tes da preservação dos valores ancestrais africanos no Brasil que são 
os terreiros e sobre o que neles se passa sobre a formação de seus 
membros. Diante dessa função formativa dos terreiros, como as prá-
ticas em seus interiores contribuem para a construção e manutenção 
de saberes e valores que resistem a grandes males da modernidade, 
como o racismo, o sexismo e suas variantes? O que se passa nessas 
comunidades em relação às estratégias de resistência? Como se lida 
com a tradição no interior dos terreiros? No conjunto dos legados dos 
povos tradicionais, o que os terreiros trouxeram e podem trazer como 
contribuições para as reflexões em relação à formação e educação?

Essas serão algumas das questões que trataremos nesse tex-
to, tendo como marco referencial os terreiros de candomblé, não 
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ignorando que outras expressões tradicionais de matrizes africanas 
têm também seus modos de resistência que se afirmam na dimensão 
formativa de suas comunidades. Optamos aqui por percorrer essas 
questões em relação aos candomblés, para sermos fiéis a um postula-
do importante que abordaremos neste trabalho: o lugar da experiên-
cia. Como nossa experiência é com os candomblés de nação Ketu e 
Angola, é desde aí, então, que teceremos nossas reflexões.

Riembo:99 em torno dos terreiros de candomblé

Entender a luta por direitos em nosso país demanda que pos-
samos compreender a pluralidade de sujeitos que compõe nossa so-
ciedade, assim como a diversidade de perspectivas e percepções de 
mundo sustentadas por esses sujeitos. Obviamente, essa não é uma 
tarefa fácil e nem pacífica, uma vez que nossos sistemas de direitos 
ainda estão demasiadamente vinculados a uma perspectiva monoló-
gica e com enorme dificuldade em compreender que os sujeitos de 
direito são tão plurais, quanto diversa é a humanidade dos humanos.

A experiência colonial-escravagista pela qual passou o Brasil 
por quase quatrocentos anos – e que ainda deixa marcas persistentes 
em nosso presente – dificulta que possamos perceber com cuidado 
as heranças das populações indígenas e africanas legadas ao povo 
brasileiro. Especificamente, ao pensarmos nos elementos advindos 
do continente africano, tendemos a imaginar a força de trabalho 
gerada pelo processo de escravização, como se apenas esta fosse a 
contribuição de africanas e africanos a nosso país. Não percebemos 
que as pessoas do velho continente negro traziam, ao modo de espe-
cificidades próprias, suas maneiras de conceber o mundo, seus va-
lores, crenças, saberes e práticas que as caracterizavam exatamente 
como pertencentes a povos, com características particulares que as 
posicionam singularmente como sujeitos de direitos (mesmo quando 
estes lhes foram negados).

99 Palavra em quimbundo que traduz povo, sociedade ou comunidade. A palavra Ẹgbẹ, 
em iorubá, indica o mesmo sentido. 
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Essa especificidade não é um legado do processo de escravi-
zação, mas das percepções de mundo, de humanidade, de natureza 
que as pessoas africanas trouxeram consigo. Embora muito lhes te-
nha sido retirado em termos de constituição identitária, na forma da 
resistência, muitos desses elementos permaneceram e permanecem 
ainda nos descendentes culturais desses povos. Como o racismo é 
um sistema de valores, crenças e práticas que recebeu as pessoas 
negras escravizadas em nosso país – e que segue recebendo todas 
as pessoas que são lidas socialmente como sendo “não brancas” –, 
é preciso entender como esse sistema segue perseguindo as pessoas 
que mantêm, ainda hoje, as percepções de mundo e as práticas advin-
das do continente africano (SIQUEIRA, 2006). 

Sustentamos que as percepções de mundo afirmadas pelos 
candomblés, que serão aqui entendidos como loci privilegiados 
de manutenção de tais percepções africanas, carregam consigo um 
conjunto de imagens, valores, saberes e práticas que descrevem e 
orientam as relações com a vida, a formação, a comunidade, a ances-
tralidade e a natureza, de modo integrado, articulado, determinando 
normas que podem oferecer elementos para uma interação com as 
imagens que temos de educação no Ocidente. 

É a partir desse cenário que abordaremos o tema da forma-
ção, que, mais do que um exemplo dessa visão integrada de nature-
za e humanidade, articula elementos que nos oferecem trilhas para 
pensar de que maneira as populações que vivenciam os candomblés 
entendem a vida e a valoração que a ela atribuem, de que modos as 
práticas formativas inevitáveis necessitam de um tipo específico de 
ordenamento que potencialize a experiência vital e a própria ordem 
do mundo, apresentando implicações políticas, sociológicas e eco-
nômicas, nos termos em que o chamado “povo de santo” entende 
essas categorias (MACHADO, 2013). 

Fenômenos muito estudados pelas ciências sociais e humanas 
e, normalmente, percebidos apenas como experiência religiosa, os 
candomblés envolvem um complexo modo de conservação, manu-
tenção e transformação das heranças africanas aportadas no Brasil 
durante o processo escravagista. No contexto das chamadas “reli-
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giões de matrizes africanas”, os candomblés surgem como a articu-
lação brasileira de um modo de vida complexo carregando consigo 
algo que podemos chamar de um conjunto de espiritualidades herda-
das dos povos africanos e reconstruídas aqui, de modo a tornarem-
-se afrodiaspóricas (NASCIMENTO, 2015), e que, até o presente, 
manifestam-se por uma ancestralidade mítica, vivida e revivida no 
cotidiano dos terreiros de candomblé. 

Os candomblés são plurais, tendo em comum o histórico de 
formação de povos em torno de saberes, valores, crenças e práticas 
advindas de diversos grupamentos trazidos à força do continente 
africano para nosso país. Não raro, utiliza-se a expressão “nação 
de candomblé”, para assinalar a predominância de um dos locais 
de origem das práticas mais predominantes do povo em questão. 
Existem diversas “nações”; entre elas, as mais conhecidas e prati-
cadas são Ketu, Angola e Jeje, cada uma delas indicando que, na 
organização das práticas e crenças, predominam, respectivamente, 
elementos oriundos das regiões iorubás de Ketou, no atual Benin, 
mas com influências iorubás de alguns lugares da Nigéria, das re-
giões bantas de Ngola, abrangendo as regiões dos atuais Angola e 
Congo, e das regiões ewé-fons, do Antigo Dahomé, atual Benin e 
Togo (SERRA, 1995). Tais predominâncias fazem com que certas 
práticas, percepções de mundo e sistemas de valores se modifi-
quem no interior dos candomblés, fazendo com que não se possa, 
sem dificuldades, identificá-los de modo unitário. Ao lado das ou-
tras “religiões de matrizes africanas”, encontramos os candomblés 
constituindo os chamados povos de terreiro, ou povos e comunida-
des tradicionais de matrizes africanas.100

100 Esta última nomenclatura visa a atender a um encaminhamento de diálogo com as 
políticas públicas de modo a que o Estado reconheça que as pessoas que vivenciam 
os candomblés são povos tradicionais, que mantêm uma relação específica com um 
território, com uma cultura e uma língua, sendo que estes dois últimos não são os 
mesmos da sociedade nacional brasileira, articulando valores e percepções da reali-
dade advindos do continente africano (BRASIL, 2013, p. 12-13) e aqui rearticulados 
de modo estratégico para a manutenção das tradições originárias desses povos.
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A ideia de tradição que é encontrada nos povos de terreiro não 
está conectada a uma ideia estática de percepção de mundo. Nos 
contextos africanos, herdados pelos candomblés, tradição vincula-se 
com a transmissão do que é basilar, sendo “o conhecimento funda-
mental, básico do que é a existência, o universo e as pautas centrais 
para a política e a ética” (INIESTA, 2010, p. 16), sem, entretanto, ser 
definitivamente fixa, pois visa a proteger os contextos essenciais da 
experiência que modificam e renovam as estratégias de adaptação ao 
espaço e ao tempo e às necessidades dos povos.

Frisar uma apresentação dos candomblés desde a perspectiva 
de povos não significa negar seu aspecto ritualístico ou, se preferir-
mos, religioso. Com isso, o que se procura é evitar a redução de todo 
um complexo modo de vida ao caráter espiritual que, embora cons-
titutivo, não deixa, no Ocidente, entrever que povos africanos, no 
continente negro ou na diáspora, sejam capazes de produzir valores, 
crenças, saberes e modos próprios de perceber o mundo – o mesmo 
aplicando-se aos povos autóctones de nosso país, que são julgados 
pelos mesmos referenciais racistas. 

Tais povos se organizam no Brasil a partir da articulação de 
elementos herdados do continente africano, elementos indígenas e 
ocidentais, compondo uma cultura rica e uma complexa organização 
comunitária, que gira em torno da hierarquia de senioridade/anti-
guidade, da presença dos ancestrais na comunidade e das relações 
integradas e interconectadas com a natureza.

A entrada nessas comunidades é realizada de diversas manei-
ras, sendo a iniciação uma das mais importantes, pois verte alguém 
da comunidade ocidental para a comunidade do terreiro, fazendo 
dessa pessoa uma parte da família em torno da qual um terreiro fun-
ciona, sem, no entanto, desligar definitivamente tal pessoa da perten-
ça à comunidade ocidental da qual ela é também partícipe.

Por meio da vinculação da pessoa à comunidade, pela inicia-
ção, um incessante processo de aprendizagem e ensino move o ter-
reiro, de modo que ele é, antes de mais nada, um espaço formativo, 
desde o qual essa pessoa iniciada passa a fazer-se ao longo de toda a 
sua vida na comunidade (MACHADO, 2013, p. 18). Por meio da ini-
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ciação, a pessoa passa a experimentar o candomblé como um modo 
de vida (NASCIMENTO, 2015).

Ao pensar os candomblés como modos de vida, afirmamos 
que eles são compostos de sentidos, valores, práticas, crenças que 
orientam a maneira como as pessoas que nele adentram experimen-
tam o mundo, a si mesmas e as relações com as outras pessoas. 

Nesse sentido, as heranças africanas que são parte dos can-
domblés trazem para nós elementos éticos e morais que passam por 
uma reconstrução da noção de vida, de outras imagens de comunida-
de, da relação com a ancestralidade e com a natureza que constroem 
valores capazes de, partindo de uma percepção de uma vida dinâ-
mica e atravessada por tensões, buscar uma convivência que procu-
re orientar os conflitos para a construção de uma comunidade mais 
harmônica e que potencialize a existência. 

Não são valores pautados em igualdade ou liberdade – uma 
vez que, para a concepção africana de realidade, presente nos can-
domblés, o mundo se apresenta todo interdependente e atravessado 
por funções desempenhadas por pessoas, de modos distintos, o que 
torna as pessoas diversas –, mas não se orientam para práticas in-
justas, violentas, destrutivas nem das pessoas da comunidade e nem 
da natureza. Não se orientam por normas competitivas, mas cola-
borativas, uma vez que se movem por sentidos de uma comunidade 
dividida por funções e por uma hierarquia móvel, de maneira que 
cada elemento da comunidade precisa estar bem para que a comu-
nidade também esteja bem, funcionando de modo adequado. Tais 
características provocam profundas fissuras numa ordem econômica 
capitalista, que tem como uma de suas características uma moral in-
dividualista e competitiva.

Exatamente por perceber que as pessoas são diferentes, por 
terem histórias e ancestralidades diversas, não tendo as mesmas po-
tencialidades e funções, os candomblés produzem uma maneira aco-
lhedora de lidar com essas diferenças, pois cada uma delas tem um 
lugar importante na existência e para o funcionamento adequado da 
própria comunidade, sem a qual a própria vida não tem sentido. Não 
há uma competição instaurada como valor e muito menos merito-
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crática, pois não estão dadas as mesmas possibilidades de percurso 
a todas as pessoas, embora todas estejam em movimentos transfor-
madores, que almejam que cada pessoa seja melhor naquilo que são 
suas potencialidades, fortalecendo a comunidade e as próprias pes-
soas que se transformam (BOTELHO; NASCIMENTO, 2011). 

Outra marca importante dos candomblés é não entender a re-
lação com as coisas em termos de propriedade privada (nem mesmo 
o corpo, pois ele é, ao mesmo tempo, da pessoa e da divindade que 
a acompanha e, em certa medida, é cuidado pela comunidade). E, ao 
supor que a natureza – aí inclusa a terra – é viva e, portanto, sujeito 
de direitos, os candomblés nos afastam de uma certa perspectiva da 
ética capitalista que se assenta em um sentido privado dos bens e da 
noção da natureza como recurso disponível para nós e para as gera-
ções futuras, orientando valores como uso que são muito distintos 
(SODRÉ, 2002). 

Pensados desde essa perspectiva, os candomblés aparecem 
como uma possibilidade ética, política e ecológica, sem ser, no en-
tanto, universalizável. Quando muito, comunitarizante, mas não 
pode e nem deve ser expansível a todas as pessoas, pois romperia 
com um princípio básico que é a ancestralidade, que não prevê que 
todas as pessoas vivam orientadas pelos mesmos valores, da mesma 
forma. E é exatamente esse caráter que prepara as pessoas que viven-
ciam os candomblés como “habitantes de entremundos”, partilhando 
também a experiência do Ocidente que as aguarda fora dos terreiros.

Entremundos: entre a camarinha101 e a política

Em nosso país, os candomblés surgiram em meio à necessi-
dade de convivência dos povos africanos e seus descendentes e ao 
imperativo de manutenção das memórias ancestrais. Essa caracte-
rística fez com que os próprios candomblés surgissem entremundos: 
as plurais heranças africanas, os legados indígenas e as ambiências, 

101 Camarinha é o lugar onde as pessoas passam a primeira parte da iniciação nos can-
domblés, no chamado “recolhimento”.
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muitas vezes inóspitas, do Ocidente. Habitar o território brasileiro 
implicaria ter que conviver com esses diversos mundos, mantendo, 
tanto quanto possível, o que fora constituído no continente africano 
e modificando o que era necessário para que as práticas tradicionais 
africanas continuassem entre nós até o presente (BOTELHO; NAS-
CIMENTO, 2011, p. 101-102).

Para isso, era fundamental que os processos de formação fos-
sem continuamente fortalecidos, a fim de que os valores, saberes e 
práticas do velho continente negro pudessem se assentar no Brasil, 
burlando a nefasta prática racista que buscava incessantemente o 
embranquecimento da cultura nacional. Nesse sentido, os processos 
formativos nos terreiros são, desde seus começos, práticas de resis-
tência política ao racismo, ao colonialismo e, também, ao machis-
mo, porque, desde o início, as mulheres estão em espaço de poder e, 
quando este poder refere-se às mulheres negras, aponta-se para uma 
dupla resistência. 

Portanto, os candomblés nascem como práticas anticoloniais, 
antirracistas e antimachistas/sexistas. São resultado de um imenso 
esforço histórico de pessoas africanas e suas descendentes para não 
perderem seus mundos originários por inteiro. O processo coloniza-
dor escravagista moderno arrancou as pessoas africanas de seus ter-
ritórios, obrigando-as a abandonar suas comunidades, suas línguas, 
seus nomes, suas histórias. E a inventividade política de nossas/os 
ancestrais africanas/os criou estratégias para lidar com esse infor-
túnio histórico. Uma das maneiras de evitar que suas identidades se 
perdessem foi a criação desse modo de vida que articulasse as per-
cepções de mundo originárias do continente africano e aquelas que 
estavam disponíveis aqui em solo nacional (indígenas e ocidentais). 

Normalmente, entendidos, de modo simplista, como religiões, 
os candomblés são, como já dissemos, um modo de vida que mantém 
em seu interior uma ritualística que recupera os modos tradicionais 
africanos – desses povos que vieram à força para o Brasil – de lidar 
com a natureza, com a ancestralidade e com a comunidade. Nes-
se contexto, todo o complexo cultural criado e mantido no interior 
dos terreiros só pode ser entendido como “meramente” religioso sob 
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uma estratégia reducionista. Entretanto, como afirma Nascimento 
(2016, p. 161-162), caso se queira entender os candomblés desde 
uma perspectiva religiosa, um dos caminhos interessantes é fazê-lo a 
partir de uma marca política de resistência, desde a qual se entende 
a religião como uma experiência de religação, entretanto, não mais 
com o sagrado, com a divindade ou com o transcendente – como, 
usualmente, compreende-se no Ocidente – mas com os contextos 
identitários que foram fraturados na empresa escravagista colonial 
moderna. Religa-se com uma identidade que foi ameaçada pelo se-
questro de povos do continente africano, por meio da recriação de 
valores, saberes, crenças e práticas que se instanciam nos terreiros. 

Assim, é impossível aos candomblés não serem anticoloniais, 
antirracistas, descoloniais sem perder seu contexto histórico. E é 
nesse cenário que a ética que podemos encontrar nos candomblés 
aparece como ferramenta descolonial. Mas em que sentido? Uma das 
coisas que a colonialidade faz é colonizar nosso imaginário, nossa 
relação com o mundo, com o trabalho, com a natureza, com as outras 
pessoas e com nós mesmas/os, estabelecendo hierarquias opressivas, 
assimetrias violentas, despotencializadoras de quem ocupa posições 
subalternas de poder. 

Os candomblés, em contraposição, apresentam-nos uma hie-
rarquia funcional organizativa que está longe de ser, em seu sentido 
originário, opressiva ou violenta; tal hierarquia se movimenta em 
torno da ancestralidade, ou seja, ideia de que alguém já está há mais 
tempo no caminho e tem algo a ensinar. Uma hierarquia fundada no 
fato de que quem está no topo da hierarquia tem o dever de cuidar, 
de acolher e não de oprimir. Uma comunidade que se organiza em 
torno de uma hierarquia não opressiva e potencializadora já tem uma 
importante dimensão anticolonial, ao nos apresentar outras relações 
com o poder que são produtivas, fortalecedoras. 

Como os candomblés hospedam em si um encontro entre per-
cepções diversas de mundo, africanas, indígenas e, em parte, oci-
dentais, trazem para a reflexão um quadro bastante profícuo para 
pensarmos através das imagens clássicas sobre educação e, mais es-
pecificamente, sobre formação, que pode dialogar de maneira muito 
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proveitosa com o campo aberto pelas demandas dos “novos sujei-
tos” de direito, oriundas de recentes discussões sobre pluralidade 
educacional.

As abordagens clássicas sobre educação criaram um campo de 
discussão que opera em torno de oposições binárias que têm várias 
orientações, mas que comumente se apresentam de modo hierarqui-
zado: sabedoria e ignorância, infância e adultez, sucesso e fracasso 
etc. E mesmo algumas abordagens mais críticas, baseadas na expe-
riência de educandos, findam por colonizar essa experiência, pois 
ainda lidam com uma certa imagem de desenvolvimento, no intento 
de elaborar tal experiência para que algumas competências ou habi-
lidades sejam atingidas; desse modo, ainda operam com uma certa 
imagem de desenvolvimento ideal, o que acaba por re-hierarquizar a 
prática educativa, agora entre quem desenvolveu tais competências 
e quem não as atingiu. Ou seja, um certo binarismo hierarquizado 
segue operando nas práticas pedagógicas. 

As tradições africanas que habitam os candomblés operam 
com lógicas que impactam a ideia de formação em que os binaris-
mos ou são inexistentes ou completamente secundarizados, fazendo 
com que hierarquias operem por outros lugares que não o binarismo 
(PETROVICH; MACHADO, 2004, p. 14-15). Isso tem implicações 
muito importantes para as maneiras como os candomblés pensam a 
realidade, o conhecimento, as relações, os processos de aprendizado 
e ensino. Enquanto as perguntas que orientam os processos forma-
tivos ocidentais podem ser traduzidas por “o que é algo, quais seus 
fundamentos e como os apreendemos?”, para os candomblés, a ques-
tão essencial é “como nos tornamos aquilo que somos e de que forma 
nossas heranças ancestrais nos chegam?”, enfatizando um aspecto 
funcional da experiência e não um caráter essencial da existência. 

Isso deve-se ao fato de que, para essas percepções tradicionais 
africanas de mundo, o que há é um atravessamento constante de uma 
energia fundamental que é dinâmica, articulada, que promove uma 
incessante movimentação nos existentes, de modo que a existência 
mesma é resultado desse movimento, e a formação, nos terreiros, 
ressoando essa percepção tradicional africana, implica entender e se 
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sintonizar com esses modos de funcionamento da realidade e das 
relações que com ela estabelecemos. Para utilizar expressões africa-
nas presentes nos candomblés, tudo o que há, existe em função da 
atuação viva do axé ou nguzo, essa energia dinâmica fundamental 
que está presente em tudo e que pode ser potencializada ou despo-
tencializada em função de determinadas intervenções (SIQUEIRA, 
1998, p. 77). 

Nesse sentido, a própria noção do aprender se desloca da pos-
se de um determinado conhecimento para a possibilidade de operar 
com o que se mostra à disposição para agir diante de uma situação 
problema. Para utilizar uma metáfora cartográfica, aquela pessoa 
que sabe é aquela que sabe viajar de posse de um mapa, e não aquela 
que tem ciência de todos os pontos do mapa, de suas escalas, de seus 
níveis de representação. 

A ideia de uma ecologia de saberes, tal como pensada por Bo-
aventura de Sousa Santos (2007), pode ser bastante interessante para 
pensar os modos como os candomblés lidam com os conhecimentos 
e com as próprias percepções da realidade, sobretudo em contextos 
formativos. Exatamente por se saber que a realidade é dinâmica, sa-
be-se que todo saber é precário, provisório e parcial. São precisos 
saberes diversos e plurais. É sempre necessária a presença de outras 
percepções, daqueles que vieram antes, daquelas que aqui estão e 
daqueles que ainda virão. Para seguir utilizando a metáfora ante-
rior, viajar implica viajar sempre junto, pois as diversas perspectivas 
constituem uma imagem mais segura para a viagem. 

Por isso, as abordagens sobre os modos de conhecer instaladas 
nos candomblés não desprezam nunca outros saberes, não precisam 
escolher entre acolher um e excluir outro, mas fazer acionar todos 
os saberes que sejam úteis para constituir resoluções das situações 
que demandem os saberes (SANTOS, 2012, p. 103). Essa ecologia 
de saberes funcionaria como uma lógica do acolhimento de diversos 
olhares, sem precisar operar com critérios de demarcação fixos e rí-
gidos do que deve e do que não deve ser considerado. 

Uma vez que, normalmente, ainda pensamos os candomblés 
apenas em termos de uma prática religiosa no sentido ocidental, dei-
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xamos de aprender sobre esses modos interessantíssimos de produ-
ção e circulação de conhecimentos, assim como sobre seus processos 
complexos de aprendizado e de todos os aspectos culturais, morais 
e políticos que estão presentes na experiência dos terreiros. Quem 
sabe, se nos desarmarmos do racismo, possamos acessar com mais 
aproveitamento esse vasto e rico campo de ideias que estão presentes 
nos candomblés.

O racismo religioso (NASCIMENTO, 2016, p. 168) é um dos 
grandes empecilhos para que compreendamos sobre os modos como 
os candomblés podem colaborar, ao modo de uma ecologia de sa-
beres, com as maneiras ocidentais de perceber os processos forma-
tivos. Seja por reduzir toda o complexo cultural dos candomblés a 
uma “mera” prática ritualística – abdicando de todos os elementos 
epistemológicos que os candomblés carregam consigo –, seja por 
uma exclusão geral de elementos negros e indígenas que habitam os 
candomblés – prática típica de qualquer forma de racismo –, o racis-
mo religioso cria uma barreira para que esses elementos sejam con-
siderados e abordados de modo positivo e propositivo na experiência 
ocidental do entremundos, sendo que, para o olhar racista, na maioria 
das vezes, eles devem ser abandonados ou superados e, infelizmente, 
na atualidade, até mesmo destruídos. 

Se formos capazes de contornar o racismo religioso – que se 
camufla de intolerância religiosa –, seremos capazes de observar nos 
terreiros comunidades, educacionais ou formativas, que não reprodu-
zem o modelo estatal de formação, que não dividem a experiência ou 
a vida em setores, aprimorando alguns destes e relegando aos sujeitos 
individuais a responsabilidade de lidar com esses outros setores. 

Os candomblés, embora frontalmente se enfrentando com o 
racismo, desde suas fundações, são também um rigoroso adversá-
rio – projetando essas lutas nos processos de formação – de outras 
formas de opressão que o Ocidente vê funcionar na modernidade 
com bastante regularidade; entre elas, cabe destaque ao sexismo e à 
degradação da natureza. 

O sexismo – a nefasta prática de hierarquizar os lugares po-
líticos e existenciais entre os diferentes sexos, provocando diversas 
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formas de violência – foi e é enfrentado pelos candomblés também 
desde seu surgimento. Uma das principais estratégias de enfrenta-
mento ao sexismo moderno foi exatamente a atribuição, nos prin-
cípios dos candomblés, de um lugar fundamental para as mulheres, 
sobretudo as negras, nas lideranças dos terreiros (JOAQUIM, 2001; 
CARNEIRO; CURY, 2008). Como em sociedades sexistas, as lide-
ranças religiosas, normalmente, são atribuídas a homens, foi já uma 
reviravolta ter comunidades, entendidas como religiosas, lideradas 
por mulheres e, em especial em sua origem, por mulheres negras.

Além desse protagonismo na liderança, os terreiros desmantelam 
as hierarquias opressivas em torno do gênero ou do sexo das pessoas, 
visto que a hierarquia mais importante – e que não é opressiva – estru-
tura-se em torno da senioridade/antiguidade e não do sexo ou do gêne-
ro. Sabendo dessa condição da experiência entremundos das pessoas 
dos terreiros, os candomblés criam, em seus processos formativos e em 
sua vivência geral, estratégias de fortalecimento coletivo das mulheres, 
em especial as negras (OLIVEIRA, 2008; BOTELHO, 2010).

Em função da imagem, já apresentada, da natureza como um 
ser vivo e, portanto, sujeito de direitos, além da impossibilidade de 
ser pensada em termo de recursos, os candomblés apresentam-se, 
de modo incontornável como uma prática de proteção dos recursos 
naturais, pois há um continuum entre a natureza e a comunidade 
(LOPES, 2008). Para os candomblés, não existe comunidade sem 
natureza, e não existe natureza sem comunidade.

Esse duplo condicionante se dá pela percepção de que as di-
vindades vivem na natureza, como pensam os candomblés de origem 
iorubá (BOTELHO, 2007; MOREIRA, 2008) ou são elas mesmas a 
manifestação de energias da natureza, como pensam os candomblés 
de línguas bantas (SANTOS, 2010, p. 89). Portanto, proteger a na-
tureza, entendida ocidentalmente como meio ambiente, é uma obri-
gação fundamental, para que se mantenha o equilíbrio da existência 
da comunidade. 

Por essas razões, observamos com nitidez que as práticas for-
mativas presentes nos terreiros, ao inserirem as pessoas das comuni-
dades nesses enfrentamentos a estruturas opressivas da modernidade, 



desenvolvem uma formação ou educação desde e para a resistência 
nos terreiros, o que torna a formação nesses espaços, tanto quanto a 
que se dá em quilombos (SILVA, 2016), uma articulação para lutas 
políticas orientadas pela agenda dos povos e comunidades tradicio-
nais de matrizes africanas. 

Embora tenhamos poucas pesquisas que abordem o caráter for-
mativo dos terreiros ou dos saberes que habitam os candomblés, já 
temos algumas incursões pioneiras nesse campo investigativo, como 
as de Narcimária Luz (2000), Denise Botelho (2005), Vanda Machado 
(2013), além dos mais recentes trabalhos de Kiusam Oliveira (2008), 
Stela Caputo (2012) e Marta Ferreira da Silva (2015). Essas autoras 
demonstraram academicamente que, muito além de ser um espaço me-
ramente religioso, os terreiros são espaços formativos, os quais criam 
e transmitem valores, e que os espaços de aprendizagem e ensino can-
domblecistas estão vinculados a um conjunto rigoroso de práticas, téc-
nicas, valores e saberes vinculados com a ancestralidade e a oralidade 
(entendendo que esta última não significa o desconhecimento ou a re-
cusa da escrita).

Essas pesquisas, sob óticas diferentes, mostram que as práti-
cas de ensino e aprendizagem nos terreiros se alicerçam sobre uma 
noção não estática de educação, transmissão, tradição. Além disso, 
assumem um suposto básico das imagens africanas sobre formação, 
a saber, que a formação é processo, movimento, completamente re-
lacional (NASCIMENTO, 2012).

É aqui que a oralidade assume uma função primordial. Não por 
ignorar ou desprezar a escrita, mas por privilegiar dois aspectos fun-
damentais dos processos formativos na percepção dos candom blés: 
a movimentação relacional, encontrada no contexto dos processos 
de fala e escuta, criando uma proximidade entre quem pronuncia a 
palavra falada e quem a ouve, construindo significados para cada 
coisa dita, fazendo, muitas vezes, que uma mesma narrativa ensi-
ne coisas diversas em contextos diferentes, cenários são (re)criados 
dependendo de quem fala e de quem escuta; a experiência, que faz 
com que o vivido atribua sentido ao que se fala ou ao que se escuta 
(SANTOS, 2010, p. 125-127). Essas dimensões remontam aos con-
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textos da tradição africana que nos fora apresentada por Hampâté Bâ 
(1982), uma tradição viva. Ele nos mostra que qualquer processo de 
conhecimento é radicalmente distinto ao distanciamento ou à objeti-
vidade/neutralidade advogadas pelas perspectivas hegemônicas oci-
dentais sobre o conhecimento e suas formas de produção e ensino. 

Assim, nos terreiros, quanto mais engajadas, inseridas e com-
prometidas com a comunidade forem as pessoas, mais conhecimen-
tos são aprendidos e ensinados. E esse aspecto aponta para uma im-
portante dimensão da ancestralidade nos terreiros, que mostra que, 
quanto mais alguém sabe, em função do tempo despendido na comu-
nidade, mais apta para ensinar é essa pessoa, pois esta é a que mais 
vivenciou e mais conserva os saberes, experienciando-os, vivencian-
do-os (LUZ, 2000, p. 129-137).

Considerações desde debaixo do alá funfun102

Em tempos de acirramento do racismo religioso, seja por meio 
de ataques aos espaços destinados aos candomblés, seja pela violên-
cia aplicada contra as pessoas que vivenciam a vida nos terreiros, é 
urgente retomarmos aspectos que valorizem a presença dos terreiros 
para a cultura nacional. Seu legado cultural, seus processos de for-
mação, seu papel político de resistência a diversas formas de opres-
são, seja dos povos, seja de um aspecto da própria natureza como su-
jeito de direitos, são fundamentais para o fortalecimento de imagens 
que nos auxiliem a construir um espaço republicano e democrático 
de convivência entre os diversos sujeitos presentes em nosso país.

As estratégias de formação dos terreiros, ao prepararem os 
membros da comunidade para essa experiência entremundos, podem 
ainda legar aos modos ocidentais de pensar os encontros com aquilo 
que chamamos de diversidade (muito elogiada, mas pouco acolhida 

102 Parte da indumentária utilizada pelo orixá Oxalá, constituída por um pano branco, 
que recobre a esse orixá e a quem estiver em sua companhia, independentemente de 
suas características. Para os candomblecistas, é símbolo de acolhimento na busca do 
convívio pacífico, ou da paz. 
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pelo Ocidente), a qual aprendemos com o alá funfun (pano branco) 
de Oxalá, que possibilita convívios acolhedores e respeitosos, que a 
todas/os acolhe, sem distinção. 

Os povos tradicionais de matrizes africanas, ao manterem seus 
sistemas de ensino e aprendizagem, de boca a ouvido, tornam neces-
sária a proteção dos sujeitos que falam e dos sujeitos que escutam, 
pois não há fala sem escuta e nem sujeitos falantes sem sujeitos “es-
cutantes”/ouvintes, para essa percepção relacional dos processos de 
formação e da própria estrutura da realidade, presente nos terreiros. 

Essa percepção está longe de nos apresentar uma comunida-
de isenta de conflitos e disputas. Entretanto, oferece-nos imagens 
potentes sobre os modos de negociar as saídas do conflito, saídas 
potencializadoras, saídas não destrutivas, saídas que levem em con-
sideração a necessidade da harmonia na comunidade. 

Aqui, encontramos uma importante projeção da ideia de ubuntu, 
chave do pensamento tradicional africano, presente nos terreiros, em-
bora sem utilizar esse mesmo nome. Ubuntu é o modo como alguns 
povos africanos de línguas bantas se referem ao caráter inexoravel-
mente relacional e interdependente da humanidade dos humanos. Esse 
caráter ressalta que qualquer gesto que ofenda ou desoriente qualquer 
membro de uma comunidade, potencialmente, ofende ou perturba a 
todas as outras pessoas e a própria comunidade (RAMOSE, 1999). 

Como, para essa percepção da realidade – que também é pre-
sente nos candomblés –, a realidade é incessante movimento (e tudo 
que se movimenta incessantemente, invariavelmente, pode se cho-
car), a busca pelo equilíbrio e pela harmonia é um imperativo das 
comunidades, na medida em que se busca preservá-la e conservar a 
própria humanidade. Por isso, encontramos nos terreiros uma abor-
dagem solidária na base das relações, mesmo quando há uma instân-
cia conflitiva, pois o que fortalece a cada uma das pessoas é o cole-
tivo da comunidade, que é ameaçado sempre que uma pessoa dessa 
família que se forma nos candomblés é prejudicada efetivamente. 

A lição de ubuntu nos terreiros, como espaço de formação, re-
sistência e convivência, na busca de equilíbrio em meio ao eminente 
conflito, é de que podemos buscar experiências de trato com aquilo 



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 275

com o que estamos em desacordo sem, necessariamente, verter essas 
discrepâncias em gestos destrutivos das pessoas. Uma comunidade 
que coloca o nós acima de um eu (visto desde uma perspectiva indi-
vidualista competitiva) é o que aprendemos ao entender os terreiros 
como espaços de formação. Se conseguirmos contornar o racismo 
religioso, poderemos encontrar nessa dimensão observada nos terrei-
ros uma bela contribuição para os encontros entremundos que roti-
neiramente nos cercam. Uma fonte de águas cristalinas para saciar a 
sede de justiça social e de direitos humanos, apontando para lugares 
e funções essenciais da resistência, que colaboram fortemente com a 
emergência de outros sujeitos de direitos.
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EPISTEMOLOGIAS E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 
NOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ

Beatriz Martins Moura

Porque isso vem de África, não vem de nós que inventamos aqui. 
Isso é cultural, né, isso vem de lá. Vem daqui de todos e nós aqui, 
nós tamo pegando só as barcas. Porque a sabedoria vem de lá. 
Vem de lá. (Aula ministrada por Iyá Ozanélia na Ufopa. 2016) 

O candomblé tem um conhecimento infinito, e pra ter esse co-
nhecimento tem que ter dedicação e convívio dentro do axé, pra 
aprender com os nossos mais velhos. (Entrevista com Pejigã 
Paulo do Ilê Asé Oto Sindoyá. 2016)

Este livro, intitulado Tecendo redes antirracistas II: contra-
colonização e soberania intelectual, centra sua proposta na possibi-
lidade de compreender de forma ampliada a articulação de caminhos 
de luta e resistência por meio da soberania intelectual dos povos ne-
gros – seja no continente, seja na diáspora – e indígenas do Brasil, 
frente a um contexto social, político e religioso que se constituiu e 
que ainda hoje reproduz as marcas do colonialismo e do racismo 
(CESAIRE, 1978; FANON, 2008; AMBRÓSIO; DIÉMÉ, 2016). O 
tema não poderia ser mais atual e mais urgente. No caso das religi-
ões de matriz africana, sobre as quais falaremos neste artigo, temos 
acompanhado uma série de atualizações e reproduções do histórico 
racismo religioso que sofrem essas matrizes, as quais se constituem 
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em espaços de acolhimento, de vivência, de resistência, de articula-
ção de saberes de milhares de pessoas nesse país. 

Se, historicamente, as religiões de matriz africana sofreram 
perseguições e se, ultimamente, temos vivido um crescimento assus-
tador de casos de ataques, intolerância e racismo religioso, o povo 
de santo sempre resistiu e ainda resiste! Quando estou falando de 
ataques, refiro-me não somente às situações de destruição e profa-
nação de terreiros Brasil afora, mas de ataque direto à dignidade e à 
liberdade da comunidade afrorreligiosa, pelo avanço de pautas con-
servadoras e racistas. Querem fazer silenciar e amedrontar o povo 
de santo, que, no entanto, segue mostrando a força dos orixás, dos 
caboclos, dos voduns e de tantas outras divindades e entidades que 
pertencem às práticas afrorreligiosas. 

A crescente publicização dos casos de ataque a terreiros escan-
caram como a perversidade das estruturas racistas se atualizam co-
tidianamente, em um momento em que presenciamos o alargamento 
de discursos de ódio. Esses discursos, contudo, não são reflexo de 
um movimento recente. Ainda que tenhamos agora maior possibili-
dade de mapear casos como os que ocorreram no Rio de Janeiro,103 
em 2017, especialmente por meio das mídias sociais e das denúncias 
cada vez mais frequentes do povo de santo, casos como esses exis-
tiram como um contínuo no Brasil. Perseguições ao longo do tempo 
caracterizaram inclusive leis que criminalizavam os cultos afrorre-
ligiosos. Mundicarmo Ferretti (2014) aponta a seguinte postura da 
então Vila de Codó: 

103 Em setembro de 2017, diversos terreiros no Rio de Janeiro foram alvo de profanação 
e destruição. Na sequência desses casos, espalharam-se notícias de outras casas igual-
mente atacadas, em São Paulo e Recife, por exemplo. Em 2015, vários terreiros em 
Brasília foram atacados, quebrados e queimados. Ver matérias nos links: https://g1.glo-
bo.com/rio-de-janeiro/noticia/policia-do-rj-investiga-ataques-a-terreiros-de-umbanda-
-e-candomble.ghtml; https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/10/1927357-pro-
motoria-investigara-ataques-a-terreiros-religiosos-no-interior-de-sp.shtml; http://www.
diariodepernambuco.com.br/app/noticia/brasil/2015/10/23/interna_brasil,605721/dis-
trito-federal-terreiro-de-candomble-e-atacado-pela-terceira-vez-em-2015.shtml.
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Lei nº 241 – 13 de setembros de 1848 (Postura da villa de Codó). 
Art. 22. Toda e qualquer pessoa que se proposer a curar feitiços, 
sendo livre pagará multa de vinte mil reis, e sofrerá oito dias de 
prisão, e sendo escravo haverá somente lugar a multa que será 
paga pelo senhor do dito escravo.
Lei nº 400 – 26 de agosto de 1858 (Postura da villa de 
Guimarães). Art. 31. Os que curão de feitiço (a que o vulgo dá 
o titulo de pagés) incorrerão na pena de cinco mil reis, e na falta 
de meios ou reincidência, de 10 a 20 dias de prisão (FERRETTI, 
2014, p. 57-78).

No Pará, também não foi diferente. Ferretti (2014), ao se refe-
rir aos processos de cura da mina, lembra bem esse momento: 

Em 1938, quando os pesquisadores paulistas estiveram em São 
Luís e em Belém registrando “músicas de folclore”, os terreiros 
precisavam solicitar licença à polícia para realizar “toques” de 
mina e ninguém ousava solicitar licença para realizar rituais 
de Cura, pois a pajelança era proibida. Isso explica por que as 
músicas de pajelança, gravadas em Belém naquela oportunidade, 
tenham sido cantadas no hotel em que estavam hospedados 
aqueles pesquisadores e não durante a realização de um ritual 
(FERRETTI, 2014, p. 57-78).

Na contramão, no entanto, desses e de tantos outros casos de 
racismo religioso, as comunidades tradicionais de terreiro seguem re-
sistindo, reproduzindo suas práticas, criando, cuidando, mobilizando 
um sem número de conhecimentos, que dizem respeito, entre outras 
coisas, a formas de existir nesse mundo (NASCIMENTO, 2016). Nes-
se sentido, proponho este artigo em paralelo direto com a proposta do 
livro, no sentido de, por meio de um olhar sobre as epistemologias de 
terreiro e sobre a soberania intelectual do povo de santo, compreender 
essas como formas também de existência e resistência. O desafio de 
pensar conhecimentos articulados nos modos de vida de um terreiro 
de candomblé se conecta com o interesse em perceber como eles re-
fletem um escopo sofisticado de práticas mobilizadas cotidianamente 
dentro de uma casa de santo. Ao nascer para a religião, pelo ritos de 
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feitura, uma filha de santo entra em um ciclo de aprendizado, no qual 
muitas estão empenhadas e envolvidas, e é sobre isso que tratarei 
aqui, entendendo esses conhecimentos ali articulados como parte de 
um engajamento mais amplo na luta por direitos.

O Ilê Asé Oto Sindoyá: campo e engajamento e motivações 
de pesquisa

Em 2012, comecei a desenvolver trabalho de pesquisa e ex-
tensão, vinculado ao Núcleo de Pesquisa e Documentação das Ex-
pressões Afrorreligiosas do Oeste do Pará e Caribe (NPDAFRO), da 
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), do qual faço par-
te até hoje. Entre as atividades desenvolvidas com a comunidade 
afrorre ligiosa da cidade de Santarém, entre os anos de 2012 e 2014, 
estava mapear os terreiros da cidade, de modo que pudéssemos tam-
bém conhecer suas trajetórias, e como constituem a história de San-
tarém,104 suas lideranças e o conjunto sonoro e arquitetônico desses 
espaços e sua relação com os bairros, com as pessoas ao redor, com 
as lojas de artigos afrorreligiosos (MOURA, 2016). Nesse contato 
contínuo com diversos terreiros do município, fomos estreitando la-
ços e estabelecendo parcerias e diálogos.

Entre esses terreiros, está o Ilê Asé Oto Sindoyá, que tem como 
principal liderança a Iyalorisá Ozanélia Santos, conhecida no meio re-
ligioso também como Sindoyá. O Ilê Asé Oto Sindoyá, segundo dados 
obtidos a partir do nosso projeto, existe enquanto terreiro de práticas 
afrorreligiosas desde 1987. O terreiro é afronizado, como afirmam 
seus membros, ou seja, desde 2008, pratica o culto às divindades do 
panteão africano. Afronizado é um termo com o qual me deparei desde 
as primeiras vezes em que estive no Ilê Asé Oto Sindoyá. Constan-
temente acionado nas falas das filhas de santo do terreiro e especial-
mente das lideranças, afronizado é utilizado para marcar o momento 

104 Santarém é uma cidade média, do interior da Amazônia, localizada no oeste do esta-
do do Pará, com uma população de aproximadamente 400 mil habitantes, de acordo 
com os dados do último censo.
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em que o terreiro passa a praticar culto aos orixás, ou seja, passa a se 
denominar um terreiro de candomblé. A Iyá Sindoyá era mãe de santo 
e tinha terreiro de mina (PEREIRA, 2017) aberto antes de se iniciar 
no candomblé. Assim, o termo afronizado diz respeito a esse processo 
em que os fundamentos e as práticas religiosas do terreiro passam a 
fazer referência ao candomblé, a partir da obrigação de sete anos da 
Iyá. Além disso, as pessoas no Ilê Asé mobilizam esse conceito para 
reafirmar sua conexão com a África, o que, para elas, é fundamental 
para a construção de sua legitimidade no campo afrorreligioso local e 
para a reafirmação de sua identidade enquanto um terreiro de práticas 
religiosas de matriz africana. Há que se ressaltar, contudo, que, sendo 
o Ilê Asé Oto Sindoyá afronizado e se reconhecendo enquanto um ter-
reiro de candomblé, ali também acontecem semanalmente toques aos 
caboclos, entidades que são cultuadas na mina. “Eu toco mina, porque 
eu não vou apagar a minha primeira candeia, eu sou filha de Mariana 
e Zé Raimundo e eu comecei com eles, eu não vou jogar fora, mas a 
minha casa é Ilê Asé Oto Sindoyá, porque é candomblé”, explicou-me 
a Iyalorisá em uma conversa que tivemos.

Ao longo desses anos, fui estreitando laços de afeto e de pes-
quisa com o Ilê Asé Oto Sindoyá, decidindo, portanto, seguir meu 
trabalho de mestrado, iniciado em 2015, na Universidade de Brasília 
(UnB). Ali enxerguei a oportunidade de firmar o comprometimento 
político de seguir trabalhando com terreiros de religião de matriz 
africana em Santarém, cidade onde eu nasci, cresci e onde me formei 
bacharel em Antropologia. A escolha de manter a pesquisa de mes-
trado no Ilê Asé Oto Sindoyá,105 em Santarém, teve a ver, antes de 
tudo, com uma necessidade de me colocar frente ao espaço que eu 
agora ocupo, que é o de estudante de uma das mais reconhecidas ins-
tituições de Pós-Graduação em Antropologia Social do país, a Uni-
versidade de Brasília, hoje na condição de estudante de doutorado. 

105 O Ilê Asé Oto Sindoyá foi o primeiro terreiro de religião de matriz africana que 
frequentei, no ano de 2012, quando comecei a trabalhar no Núcleo de Pesquisa e 
Documentação das Religiões de Matriz Afro-Brasileira do Oeste do Pará e Caribe, 
da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). 
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Tratar dessa dimensão pessoal que atravessa a minha relação 
com o contexto afrorreligioso em Santarém tem a ver com o reco-
nhecimento de uma corpo-geopolítica do conhecimento (BERNAR-
DINO-COSTA; MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2018) 
em que as experiências influenciam de forma decisiva nas reflexões 
produzidas. Isso me parece fundamental, especialmente conside-
rando as potentes discussões encabeçadas por intelectuais negras, 
como bell hooks (1981), que defende a experiência pessoal enquanto 
dimensão importante, por exemplo, para reconhecer problemas co-
letivos. Nesse enredo, pensando todos os elos que fui/fomos esta-
belecendo ao longo desses mais de cinco anos com os terreiros, as 
oficinas, os minicursos que foram desenvolvidos nesse período e a 
força pedagógica e epistemológica desses diálogos e encontros, pro-
pus como trabalho de mestrado dar continuidade ao meu processo de 
catar folhas e tratar dos conhecimentos articulados nos terreiros.106 
Esse interesse se deu, primeiramente, percebendo a presença das 
crianças nesses espaços, mas, a posteriori, percebendo-me também 
como alguém que estava aprendendo desde o primeiro momento em 
que comecei a frequentar um terreiro. 

Assim, o objetivo da minha dissertação (MOURA, 2017), 
que é também trazido neste artigo que dela advém, foi o de levantar 
reflexões acerca do modo como os terreiros de religiões de matriz 
africana se consolidam, além de espaços de desenvolvimento de prá-
ticas religiosas, também como espaços de produção e reprodução de 
diferentes conhecimentos relacionados às religiões de matriz afri-
cana, partindo da experiência junto ao Ilê Asé Oto Sindoyá. Uma 
reflexão que passou por compreender, a partir do cotidiano desse 
terreiro e das conversas que tive ali, de que modo noções como “co-
nhecimento”, “saberes”, “ensinar” e “aprender” são mobilizadas e 
quais elementos estão envolvidos nesse processo. No manuseio de 
plantas, no aprendizado das danças, dos toques e das cantigas, na 
confecção das vestimentas, ou mesmo no modo como estabelecem 

106 O trabalho de mestrado culminou com a dissertação: “Aqui a gente tem folha”: ter-
reiros de religião de matriz africana como espaços de articulação de saberes.



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 285

redes de relações com as lojas de artigos afrorreligiosos, um conjun-
to de conhecimentos é acionado, produzido, reproduzido e recriado 
constantemente. Tais conhecimentos implicam uma conexão direta e 
indissociável entre os afrorreligiosos, suas divindades e a natureza e 
o processo contínuo de aprendizagem que se dá nas relações estabe-
lecidas entre os membros de um terreiro.

Nesse enredo, privilegio aqui uma discussão mais detida acer-
ca do modo como a construção ocidental racista, fundada na dita 
modernidade, nega os conhecimentos das religiões de matriz afri-
cana enquanto conhecimentos. Em última instância, essa negação 
está pautada no não reconhecimento dos sujeitos negros enquanto 
intelectuais e produtores de conhecimento (AMBRÓSIO; DIÉMÉ, 
2016). A prática epistemicida encontra suas bases no colonialismo, 
que destituiu o negro de sua humanidade e o colocou na condição da 
mão de obra que produziu toda a riqueza que sustentou e sustenta o 
Ocidente (FANON, 2008; SANTOS, 2015). Os ecos do colonialis-
mo sobre a produção intelectual reverberam até hoje. Assim, propo-
nho pensar como essa construção limita o reconhecimento de que 
os terreiros de religiões de matriz africana são não apenas espaços 
de vivências religiosas, mas também de potências pedagógicas e de 
articulação de conhecimentos.

Conhecimentos invisibilizados 

Durante os anos de convivência no Ilê Asé Oto Sindoyá, espe-
cialmente enquanto estive mais engajada com o trabalho de mestra-
do, chamou-me a atenção como a palavra “conhecimento” é aciona-
da pelos afrorreligiosos ali para se referir ao conjunto de elementos 
ligados ao modo como conduzem suas práticas, como experienciam 
o mundo, como se relacionam uns com os outros e com suas divinda-
des. Considerar essa experiência é central para buscar compreender 
em quais termos terreiros de religiões de matriz africana se configu-
ram espaços não apenas de práticas religiosas, mas de articulações de 
conhecimentos. Nesse sentido, argumento ser necessário, inclusive, 
expandir a reflexão acerca do que é considerado “saber”, para ir além 
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do que é prescrito nos cânones da academia. Procedemos com uma 
reflexão acerca das matrizes de pensamento dominantes e de como 
estas impactam e se relacionam com a diversidade de conhecimentos 
que são erigidos, reproduzidos, recriados dentro de um Ilê Asé, que 
tendem a ser invisibilizados e marginalizados pela estrutura racista. 

A forma como esses conhecimentos são socializados coletiva-
mente dentro da comunidade e a centralidade da oralidade nesse con-
texto apontam dois fortes elementos que negam o estatuto de conhe-
cimento aos conhecimentos afrorreligiosos. Isso porque a lógica ma-
temática cartesiana que sustenta o modelo científico da modernidade 
europeia se funda a partir de um ideal racionalista, liberal, não espiri-
tualizado, compartimentalizado de conhecimento, que supervaloriza 
a escrita em detrimento da oralidade e que rejeita a ideia de que a 
produção de conhecimento possa se dar de forma coletiva e engajada. 
Em conversa com o Pejigã Paulo, liderança do Ilê Asé Oto Sindoyá, 
as dimensões da oralidade e da vivência coletiva dentro do Ilê Asé são 
enfatizadas como elementos centrais para a continuidade das práticas 
afrorreligiosas e dos conhecimentos que circulam no chão do terreiro.

Uma das nossas evoluções maiores é que a gente já tem muitos 
sacerdotes formados. Mas antigamente tem que respeitar o 
trabalho oral que eles tinham, aprender um monte de coisa sem 
nenhum recurso, sem smartphone, sem nada. Os nossos ancestrais 
já tinham esses conhecimentos, mas não eram valorizados. É 
tradição nossa. O nosso culto é muito reservado, só as pessoas 
que tão dentro do Asé pra aprender, então é obrigado a gente 
ensinar, é o trabalho da oralidade, da prática, da vivência, porque 
não adianta ele iniciar aqui e ir embora, não adianta...107

A lógica de conhecimento compartilhado opõe-se ao modo 
como a ciência moderna se estabelece. Se partimos da visão car-
tesiana de produção de conhecimento que Grosfoguel (2016) nos 
apresenta, entendemos os mecanismos que a ciência ocidental mo-

107 Entrevista com Pejigã Paulo. Setembro de 2016.
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derna operacionaliza. Tais mecanismos baseiam-se numa produção 
monológica em que o sujeito cognoscente produz conhecimento em 
diálogo unicamente consigo mesmo, isolado das relações sociais. 
Assim, o processo de consolidação da ciência pressupôs uma sepa-
ração entre corpo e mente. Uma mente que produz um conhecimen-
to universal e objetivo justamente por manter essa característica de 
neutralidade e imparcialidade, sem conexão com seu corpo, ou sua 
localização no espaço. O que defendo é que as religiões de matriz 
africana não operam dessa maneira e, ao contrário, mobilizam de 
forma articulada, conectada todo o universo de elementos que com-
põem os conhecimentos e os processos educacionais ali presentes.

Em contraponto com essas estruturas sobre as quais se funda 
a ciência ocidental moderna branca e em consonância com a forma 
coletiva e compartilhada de produção de conhecimento, diversas in-
telectuais negras afirmam a necessidade de compreender que são as 
experiências, no mais das vezes, comunitárias, que dão base para o 
que elas estão produzindo. Há, portanto, uma corpo-geopolítica que 
envolve a produção de conhecimento (BERNARDINO-COSTA; 
MALDONADO-TORRES; GROSFOGUEL, 2018). Para Patrícia 
Hill Collins (2000), trata-se de uma disputa epistemológica, pois se, 
por um lado, os cânones da ciência pressupõem esse descolamento 
do indivíduo em relação ao seu grupo e seu contexto para a “eficá-
cia” da produção teórica, por outro, o que ela e outras intelectuais 
negras estão defendendo é que a experiência pessoal é fundamen-
tal na construção de qualquer teoria. Assim, a autora propõe uma 
conciliação entre objetividade e subjetividade, na defesa de que os 
conhecimentos se produzem justamente em diálogo com os sujeitos 
sociais e na conexão estabelecida com a coletividade. A experiência, 
portanto, deixa de ser negada enquanto base legítima para a constru-
ção de conhecimentos e passa a ser motriz central dessa produção, 
além de possibilidade de mudar visões de mundo. 

Pensamento e ação podem trabalhar juntos na produção de 
teoria. A maior parte do meu treinamento acadêmico formal 
foi configurado para me mostrar que eu devo me distanciar das 
minhas comunidades, minha família e até de mim mesma em 
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nome da produção de uma credibilidade intelectual. Ao invés 
de ver o dia a dia como uma influência negativa em minha 
teorização, eu tentei ver como as ações cotidianas e ideias de 
mulheres negras na minha vida refletiam as questões teóricas que 
eu afirmava serem tão importantes para elas [...] experiências 
concretas modificam visões de mundo oferecidas pela teoria 
(COLLINS, 2000, p. VIII, tradução minha).

Os argumentos constituídos por esse conjunto de intelectuais 
negras sobre a importância da dimensão coletiva na construção de 
conhecimento subsidiam reflexões sobre o modo como os terrei-
ros mobilizam conhecimentos de forma coletiva, a serviço daque-
la comunidade e daquele Ilê Asé. A criação das redes de ensino e 
aprendizado, que socializam as novas filhas de santo, possibilita 
contrapor com a separação corpo/mente, indivíduo/coletividade 
instituída pela ciência moderna. 

Outro aspecto que destaco da fala do Pejigã Paulo trazida ante-
riormente é como ele aponta a falta de valorização dos conhecimen-
tos ancestrais trazidos pelos africanos na diáspora para o contexto 
brasileiro e para a fundação dos candomblés aqui. O tema também 
é alvo de crítica e reflexão por parte do sociólogo senegalês Alain 
Kaly (2013). Em seu texto “O início de um processo de reconcilia-
ção psicológica”, em que fala a respeito da aprovação e execução 
da Lei 10.639/03, sancionada ainda no governo Lula, o autor aponta 
todo o processo de subjugo pelo qual os conhecimentos advindos da 
África e também aqueles articulados pelos negros já em territórios 
diaspóricos passaram ao longo do tempo. Nesse processo de nuances 
cruéis de racismo e invisibilização que os conhecimentos e os corpos 
negros enfrentam, a ciência moderna do Ocidente tem papel central. 
Segundo Kaly, os processos coloniais aos quais os africanos foram 
submetidos nas Américas e no continente africano foram cientifica-
mente respaldados e aperfeiçoados, de modo que se construiu um 
imaginário perverso que imediatamente associava a figura do africa-
no à de um ser inferior. Assim:
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A mesma era moderna ocidental [...] expôs os africanos 
transplantados e depois colonizados, nas Américas e na África, 
a novos desafios: lutar pela vida e sobrevivência, assim como 
comprovar sua humanidade, ética, intelectualidade (aptidões 
tecnológicas e saberes), moralidade e culturas. [...] É de 
fundamental importância ressaltar que, ao longo de séculos de 
processos coloniais, os próprios africanos e os de ascendência 
africana no Novo Mundo tiveram que criar mecanismos e 
diversas formas de respostas para desconstruir as crenças de 
inferioridade do negro e resgatar a dignidade humana negada ou 
colocada em dúvida (KALY, 2013, p. 156).

Da “ocultação do continente africano”, que o autor argumenta, 
aos “saberes dos nossos ancestrais não eram valorizados”, de que Pau-
lo se ressente, podemos estabelecer um paralelo a partir da crítica que 
o próprio Kaly (2013) ressalta ao apontar os velhos pilares sobre os 
quais a dita ciência moderna se funda, na opção pelo que é produzido 
na Europa, pilares estes que destituem, desconsideram ou silenciam o 
papel da África, por exemplo, na constituição da história do mundo. 

O mesmo silenciamento recai sobre os conhecimentos pro-
duzidos nos terreiros, que são, no mais das vezes, negados ou su-
balternizados nos ambientes considerados autorizados e legitima-
dos enquanto espaços de ensino e educação, como as escolas e as 
universidades. As crianças de terreiro não são convidadas a ensinar 
o que sabem sobre música, por exemplo; as mães e pais de santo 
não são chamados pelos cursos de farmácia a falarem sobre ervas e 
plantas, a despeito de ser um saber dominado no espaço do terreiro. 
Trata-se de um cenário que ainda tende a excluir e invisibilizar as 
formas de conhecimento que se fundam em um pensamento de ma-
triz africana. A meu ver, há uma conexão entre três panoramas caros 
a este trabalho e à minha empreitada político-acadêmica: a discus-
são acerca da presença negra africana, na Amazônia; a afirmação 
que ouvíamos, no início do nosso projeto, de que não havia terreiro 
ali, na cidade de Santarém; e a ausência dos conhecimentos das re-
ligiões de matriz africana, ou mesmo a sua negação enquanto saber, 
pela ciência e o formato moderno de academia. Para mim, trata-se 
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de um entrecruzamento de processos de silenciamento, que, longe 
de serem ao acaso, são perversamente produzidos. Faço referência, 
então, ao que afirma Lélia Gonzales (1984), que a invisibilização é 
um racismo por omissão. 

wanderson flor do nascimento (2012), em uma crítica que mui-
to dialoga com o argumento de Alain Kaly (2013), ao qual me referi 
anteriormente, chama a atenção, em seu texto “Outras vozes no ensino 
da Filosofia: o pensamento africano e afro-brasileiro”, para o silêncio 
da academia brasileira sobre o que se produz em termos de filosofia no 
continente africano. Nesse sentido, para ele, o modo como a filosofia, 
enquanto disciplina, afirma-se neutra e universal acaba por corroborar 
a manutenção de lugares discursivos e lugares de silenciamento. 

Poderíamos ler essa ausência de muitas maneiras, justificando-as 
de modos diversos. A opção que levo a cabo leva a problematizar 
a matriz eurocêntrica que determina não apenas os conteúdos a 
serem trabalhados, mas também uma específica imagem da própria 
filosofia, que impõe limites à multiplicidade de perspectivas 
afirmada antes e que não se justifica do ponto de vista de uma 
promoção da cidadania – que, aliás, é uma falha de todo o discurso 
oficial sobre a entrada da filosofia nos currículos de ensino médio 
[...] local privilegiado de reconhecimento da produção filosófica é 
ainda eurocêntrico (NASCIMENTO, 2012, p. 78).

Do mesmo modo, a concepção de ciência e a academia mo-
dernas pressupõem uma universalidade que privilegia determina-
dos saberes em detrimentos de outros tantos, a exemplo dos saberes 
religiosos, ou vinculados às matrizes religiosas, como é o caso do 
candomblé. Estou falando aqui de levar a sério os conhecimentos 
produzidos no espaço do terreiro, no sentido mesmo de questio-
nar, inclusive, aquilo que foi constituído como saber dentro dessa 
lógica academicista, moderna excludente. Nos termos postos pela 
crítica feita por flor do nascimento (2012), é preciso que haja uma 
“reformulação em termos políticos e epistemológicos” (p. 74) que 
sustentam a base de construção do que é considerado conheci-
mento. Essa reformulação, a meu ver, passa tanto pela subversão 
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de visões estereotipadas que se reproduzem nos espaços formais 
de ensino quanto pelo rompimento dos processos de produção de 
silenciamentos em torno dos espaços de práticas afrorreligiosas e 
dos saberes que ali são mobilizados.

Assim, de acordo com Denise Botelho e wanderson flor do nas-
cimento (2010), é fundamental se debruçar sobre a reflexão acerca 
das matrizes de pensamento dominantes, para pensar a perversidade 
dos processos de exclusão e a necessidade de não apenas refletir, mas 
também agir no sentido de promover valorização dos saberes articu-
lados no chão do terreiro e erigir espaços de inclusão nos ambien-
tes dos quais foram historicamente excluídos. Enfim, o que tentei 
destacar aqui é que pensar a respeito dos conhecimentos produzidos 
e transmitidos no espaço do terreiro precisa levar em consideração 
também processos de exclusão, racismo e racismo religioso.

Considerações finais

Em 2016, durante a escrita de minha dissertação, o Ilê Asé 
Oto Sindoyá foi apedrejado. Iyá Ozanélia sempre se orgulhou da boa 
relação que mantinha com os vizinhos, chegou a falar sobre isso, 
durante uma aula que ministrou na Ufopa, no mesmo ano, quando 
perguntada se já havia sofrido racismo religioso e se seu terreiro já 
havia sido atacado. 

Nem meus vizinhos, olha, quando era obrigação de candomblé, 
praticamente uma noite toda, uma iniciação, praticamente uma 
noite toda de, né, a gente começa antes da meia noite, aí até fazer 
de manhã a gente ainda tá trabalhando, né. Nunca vi um vizinho 
reclamar. Agora eu respeito, quando é tambor na minha casa, eu 
gosto de começar, 7 horas, 8 horas e quando é 10:30h, 11h termina, 
para não perturbar ninguém. Mas eles sabem quando eu tô com 
negócio de orixá, de santo, eles sabem, que às vezes eles [...] que 
a gente não faz nada calado, a gente canta, a gente grita, esse aqui 
fala alto que demais, né (risos) mas nunca eu recebi reclamação 
de ninguém, todos me respeitam, todos, graças a Deus. Nunca 
na minha casa teve uma confusão. Negócio de trabalho, a gente 
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organiza a casa antes de começar tudo, né. Nunca teve assim uma 
briga, uma confusão, chegar uma pessoa, nunca.108 

Infelizmente, episódios como esse, que a Iyá Sindoyá teve que 
vivenciar recentemente no Ilê Asé Oto Sindoyá, sempre foram uma 
constante, se observarmos a história de perseguição sofrida pelos 
terreiros no Brasil, conforme apontamos no início deste artigo. Os 
casos, contudo, ganham cada vez mais notoriedade, graças a um lon-
go e intenso processo de luta e resistência que articula, de maneira 
geral, as lideranças e filhas de santo no combate ao racismo, que 
se manifesta também como racismo religioso. É nesse sentido que 
entendo que a luta pelo reconhecimento e valorização dos conheci-
mentos que circulam no contexto afrorreligioso, e que envolve uma 
rede ampla de amparo, cuidado e resistência, soma-se também à luta 
por direitos, entre os quais o direito de reconhecimento das potências 
epistemológicas em que os terreiros se configuram. 

Ao se abordarem a força e a complexa teia de conhecimentos 
mobilizados nesses espaços afrorreligiosos, como faz Pejigã Paulo, 
reafirma-se um lugar importante no entendimento de que a liber-
dade de expressão religiosa requer, inclusive, respeito pelo modo 
como os terreiros se constituem em espaços que resguardam conhe-
cimentos ancestrais, trazidos na diáspora, que não são estanques e 
continuam a estimular e criar redes de estratégicas de produção e 
circulação de conhecimentos. O tema inspira, elucida e ajuda a teo-
rizar caminhos pelos quais podemos compreender a complexidade 
de refletir sobre a importância dos conhecimentos articulados no 
espaço do terreiro. 

Nesse movimento, há que se levar em consideração as di-
mensões comunitárias, compartilhadas, que mobilizam respeito, 
que evocam as raízes, que representam os processos de aprendizado 
constituídos em uma casa de santo. No histórico enfrentamento às 
desigualdades e ao racismo, os terreiros têm papel fundamental na 

108 Aula ministrada pela Iyalorisá Ozanélia na Universidade Federal do Oeste do Pará. 
Setembro de 2016.
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constituição de luta e de resistência. Os desdobramentos atuais de 
reflexão sobre a soberania intelectual, conceito que inspira o nome 
deste livro, no caso das comunidades afrorreligiosas, são reflexo de 
um longo processo de reafirmação de identidade e de busca pelo 
exercício pleno da liberdade religiosa e de pensamento. Na con-
tramão dos ataques e dos desrespeitos que mencionamos aqui, há 
uma mobilização poderosa que, entre outras coisas, evoca os conhe-
cimentos ancestrais vivenciados cotidianamente nesses espaços, in-
clusive sobre como sobreviver à máquina de genocídio e epistemi-
cídio historicamente instaurados junto com os sequestros dos corpos 
africanos na dita experiência moderna.
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MEMÓRIAS DESDE A TRAVESSIA
 Agências das comunidades negras e a produção de 

uma memória contracolonial109

Francisco Phelipe Cunha Paz

“minha geração avó é começo, minha geração filha é meio e minha 
geração neta é começo, de novo”110

Antônio Bispo dos Santos

O Brasil, com a mais volumosa e longa história de escravi-
zação nas Américas, comemorou recentemente 130 anos da abolição 
da escravatura. Esses marcos comemorativos, aos olhos da História, 
são interpelados a fim de se entender de que maneira servem às di-
versas operações de sentido, isto é, procurando identificar e proble-
matizar os usos do passado por diferentes agentes históricos, ou os 
processos coloniais de produção de esquecimentos e silenciamentos 

109 Este capítulo é parte da dissertação “Na Casa de Ajalá: comunidades negras, patri-
mônio e memória contra colonial no Cais do Valongo – a ‘Pequena África’”, apre-
sentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e Coope-
ração Internacional da Universidade de Brasília – UnB. 

110 SANTOS, A. B. dos. As fronteiras entre o saber orgânico e o saber sintético. In: OLI-
VA, A. R. et al. (org.). Tecendo redes antirracistas: Áfricas, Brasil, Portugal. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2019. p. 23-36. (Coleção Cultura Negra e Identidades).
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que excluem determinados sujeitos da possibilidade de produzirem 
seus próprios sentidos e usos do passado e das memórias.

O tema da memória tem sido amplamente explorado nos estu-
dos de História, nas humanidades, de maneira geral, e nas Ciências 
Sociais. No contexto das experiências das diásporas africanas, a me-
mória tem sido um poderoso instrumento de manutenção do imagi-
nário colonialista e racista. O esquecimento produzido sobre a escra-
vidão, sobre a história, a memória e as heranças negro-africanas está 
longe de ser fruto de um acaso, é antes um projeto. Amílcar Cabral 
(1978) vai dizer que um grupo só domina outro sequestrando e domi-
nando os seus referencias ancestrais, construindo um silenciamento 
e mesmo uma destruição das suas memórias, ou seja, produzindo o 
que define em outra oportunidade como uma necropolítica da me-
mória negra, isto é, o fazer morrer a memória e as agências dos po-
vos negros sobre os usos e sentidos do passado, com a consequente 
continuidade do sequestro colonial do ser negro (PAZ, 2019, p. 23).

Ainda hoje, enquanto país, o Brasil tem muitas dificuldades de 
lidar com as memórias e o passado trágico da escravidão, sintoma 
disso é a pouca identificação desse período como um passado de hor-
ror, tragédia e trauma. Pelo contrário, o esforço secular foi sempre 
em sepultar essas lembranças, obliterar o passado a esse outro, o ne-
gro-africano diaspórico, subalternizado e desumanizado, reforçando 
na experiência do colonizado a ruptura, a perda de contato com tudo 
que o pudesse fazer recordar sua própria humanidade. Esse passa-
do, essa memória precisavam ser esquecidos, o negro precisava ser 
mantido dentro de um isolamento cultural e ontológico, em que só 
restaria a ele o mundo do branco (FANON, 2008).

O sequestro, agora ontológico e epistemológico, permaneceu, 
provocando, entre outras coisas, o desarranjo das memórias, o trau-
ma físico e simbólico, a perda da potência criativa e o esfacelamento 
do ser de negras e negros na experiência da diáspora. As necropolíti-
cas da memória negra produziram historicamente a subalternização 
e descrença sobre os conhecimentos e práticas das populações afri-
canas e seus descendentes, procurando mantê-las sob a clausura da 
marginalização, da demonização animista-fetichista e mesmo da sua 
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criminalização. As estratégias do colonialismo em tentar controlar os 
mecanismos de gestão das memórias dos povos negros na diáspora, 
entre lembranças e esquecimentos, são uma das facetas necropolí-
ticas que gestam o não ser e justificam a morte do ser negro, que é 
também a possibilidade da morte do corpo biológico, mas, sobretu-
do, a morte da memória, do passado, da sua história e ancestralidade 
e, assim, a morte dos seus conhecimentos ancestrais (PAZ, 2019).

Este texto reforça a ideia de que, a partir de demandas do pre-
sente, o Estado brasileiro, sempre omitido como produtor e mante-
nedor do racismo, tem empreendido nas suas políticas de memória, 
especificamente as de memorialização e patrimonialização de bens 
relativos à escravidão, não um esquecimento das heranças africanas 
e afro-brasileiras, ou das suas maneiras de lembrar e fazer uso desse 
passado, mas uma política de morte dessas memórias e heranças. 

A política de memória do Estado brasileiro tem sido, desde a for-
mação do Estado-nação, uma necropolítica (MBEMBE, 2017) da me-
mória negra111 e da memória sobre o negro. Para Abdias do Nascimento 
(1978), as necropolíticas da memória negra são ainda “como instrumen-
tos que estão a serviço dos interesses das classes no poder e são usados 
para destruir o negro como pessoa, e como criador e condutor de uma 
cultura própria” (NASCIMENTO, 1978, p. 94). Uma vez que o dispositi-
vo de racialidade inscreve os corpos não brancos sob o signo da morte, de 
uma morte em algum aspecto celebrada e que não significa apenas deixar 
de viver, mas uma morte simbólica, de desencantamento (CARNEIRO, 
2005; MBEMBE, 2013; 2017; NASCIMENTO, 2018).112

Em contraposição a essa produção de um ser e um território 
amnésico, estão as agências das comunidades negras e as disputas 
pela memória, além do entendimento de que qualquer pessoa ou gru-
po pode e produz sentido sobre a memória e sobre o passado. Trata-se 

111 Ver mais em: PAZ, Francisco Phelipe Cunha. “Na casa de Ajalá: comunidades ne-
gras, patrimônio e memória contra colonial no Cais do Valongo – a ‘Pequena Áfri-
ca’”, apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Sociedade e 
Cooperação Internacional da Universidade de Brasília – UnB.

112 Aula proferida no Curso “Seminário de metafísica, vida e conhecimento – racismo, 
epistemicídio e necropolítica: impactos da vida”.
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de pensar os estudos da memória social da escravidão, por exemplo, 
enquanto território polissêmico e não unívoco, a partir da perspecti-
va de descolonização do pensamento, antirracista, contracolonial, de 
polirracionalidade e amparada nos estudos pós-coloniais, nos estu-
dos feministas negros e da filosofia africana. 

A partir das agências das comunidades negras sobre o passado 
e as memórias da escravidão, é possível perceber como as marcas e 
as chagas da escravidão persistem no Brasil, ainda que tenha passado 
mais de um século da abolição oficial. Por isso, essas comunidades 
reivindicam o direito de rememorar e celebrar uma “memória negra 
do negro”. Isto é, um lembrar de si que possa promover, mesmo 
diante da subordinação, do assujeitamento e altericídio (MBEMBE, 
2014), uma desconstrução de lugares previstos para os povos negros 
no passado e no presente e reivindicar outros lugares para os passa-
dos traumáticos na reconstrução do sujeito negro.

A ideia de um lembrar negro do negro relaciona-se com agen-
ciamentos epistêmicos e ontológicos que esses corpos negros [que 
também são coletivos/comunitários] empreendem na diáspora como 
enfrentamento a essa política de morte da memória [necropolítica] 
negra e do negro.

Estamos falando de uma memória que se pereniza nas vibra-
ções nesse corpo negro, um corpo-trânsito, corpo-transe, corpo-me-
mória, corpo-documento, na perspectiva de que essas comunidades, 
herdeiras de matrizes africanas, vivem trocas de energias com di-
mensões distintas da vida, visíveis e invisíveis. Por isso, segundo 
Antonacci (2013), devemos focar no corpo, que seria a expressão 
maior de mediações cultura/natureza, como “arquivo vivo” de me-
mórias sem fronteiras. Uma espécie de sínteses de forças e energias, 
“simbiose de tudo que existiu antes dele”. Maria Antonieta Antonac-
ci diz, amparada em Hampâté Bá, que corpos negros são alheios “às 
lâminas cartesianas que fatiaram o mundo” (HAMPÂTÉ BÁ, 1982, 
p. 186) e que, “inacessíveis a compreensões da racionalidade oci-
dental, corpos e tradições de povos das Áfricas foram desfigurados, 
ficaram apartados de suas cosmologias, perderam laços e vínculos 
em leituras eurocêntricas” (p. 185).
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A partir do que as falas/agências e performances (MARTINS, 
1997) das comunidades negras nos dizem, em relação à recupera-
ção dos laços rompidos destacados por Maria Antonnaci (2013), 
alinhamo-nos a Leda Maria Martins quando diz que a história dos 
negros nas Américas foi [e é] escrita numa narrativa de migrações e 
travessias, nas quais as vivências do sagrado, de modo singular, cons-
tituem uma referência de resistência cultural e de sobrevivência, de  
supravivência. Além disso, importa ressaltar a relação com o sagrado, 
que é um dos pontos que aproximam os povos de matriz africana, 
quilombolas e movimentos sociais negros nas disputas pela memória.

 O que o Atlântico nos informa enquanto uma encruzilhada 
de possibilidades? Beatriz do Nascimento (1989) defende os movi-
mentos de travessia e de chegada, mesmo nas condições adversas 
da escravidão, como reconquista, retomada do ser negro esfacelado 
pela colonização, isto é, o Atlântico como o lugar “da poesia da par-
tida para a conquista”. Os mares, o Atlântico, a kalunga grande nos 
terreiros de umbanda e candomblé são, portanto, signos complexos 
que suscitam muita curiosidade e respeito. 

Estaríamos desde antes de nascer, num princípio biológico, 
amarrados a histórias e sentidos anteriores a nós (BIDIMA, 2002, 
p. 6) e, num sentido ontológico e mágico, ligados a uma cabeça-
-destino, a um Orí. Porém, em nenhum deles, essa anterioridade à 
qual estaríamos sujeitos nos faria sujeitados, num aspecto negativo 
ocidental, da ausência de poder e potência criativa, sem agência, sem 
devir. Pelo contrário, Bidima afirma que o paradigma da travessia 
procura entender “o que significa ser” implicado numa imanência, 
em uma alteridade. Passando do aquilo a partir de que [que teria ge-
rado a pobreza do pensamento da alteridade] para um aqui porque. A 
travessia como abertura para o possível, para aquilo que está acima 
da superfície, do visível aos olhos (BIDIMA, 2002). 

É operar, portanto, no ainda-não e não mais no tendo-sido, 
isto é, agenciar um fazer que escapa ao imperceptível à visão euro-
cêntrica, que, sob uma exegese oficial, narra não uns aos outros, mas 
um dos outros. O filósofo camaronês, escrevendo sobre uma filosofia 
da África, ajuda-nos a pensar sobre a ideia de memória que apre-
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endemos das comunidades negras no Brasil, uma memória desde a 
travessia. Memória que supera o falar nos outros e não se resume às 
críticas do desprezo colonial para com o lembrar e o narrar afrodias-
pórico. O nosso esforço estaria não somente em observar os subalter-
nos vencidos pelo colonialismo demandando reconhecimento, mas 
como estes se tornam vencedores de seu próprio campo, agenciando 
um lembrar negro do negro, uma forma de lembrar e de narrar a si 
que é desde dentro (GUIMARÃES, 2015; RAMOS, 1995).

Assim, uma memória desde a travessia seria um cruzamento 
entre objetividade e subjetividade a partir de possibilidades já pre-
sentes no tecido social que podem transpor atores históricos para 
outros lugares, no caso do sujeito do negro, move-o para fora do 
cativeiro colonial da raça que o aprisiona na zona do não ser e de um 
corpo amnésico. O desde a travessia é estar voltado para os devires, 
para o jogo, a mandingagem, a ginga e nos permite enxergar os plu-
rais dos quais as memórias são feitas (BIDIMA, 2002; MARTINS, 
1997; ANTONACCI, 2013; SIMAS; RUFINO, 2018). 

Pensar a memória desde o paradigma da travessia (BIDIMA, 
2002) pode nos permitir distinguir entre a existência de uma memó-
ria sobre o negro, de uma perspectiva colonial, branca, eurorrefe-
renciada, ou seja, uma memória branca do negro, desde fora, e, uma 
memória negra do negro, contracolonial/desde a travessia, reposicio-
nada pelas comunidades negras que passam a produzir um lembrar 
de si, passam a narrar a si como possibilidade de reconstrução do 
ser esfacelado pela colonização, a escravidão e o racismo (GUIMA-
RÃES, 2015; RAMOS, 1995). 

Ou ainda, o que Maria Antonacci (2013) diz ser “a arte da 
memória negra, isto é, a renovação das heranças culturais entre si e 
outros grupos com sociabilidades ancoradas em tradição viva, pre-
servaram atualizando crenças e valores, valendo-se do ritmo, do cor-
po, de linguagens visuais e verbais” (ANTONACCI, 2013, p. 330). 
Dimensões que, segundo a autora, escapariam ao nosso instrumental 
teórico de pretensão hegemônica dos estudos sobre a memória, não 
nos permitindo ter uma dimensão ampla do renascer das Áfricas e 
dos povos africanos na diáspora.
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A relação que procuramos estabelecer entre a travessia como 
paradigma e como fenômeno e sua relação com a memória não é da 
ordem de uma simples evocação, mas de elaboração/criação/inven-
ção. A travessia faria da memória mais que um quadro/paisagem/
imagem, uma representação, mais que um conteúdo, mas um con-
junto de estratégias que vale menos pelo que é e mais porque é uma 
construção, uma agência, das experiências negras na diáspora. Na 
tradição filosófica ocidental, memória é persistência, numa filosofia 
da travessia, é existência, memória é o que é, ou existe, e não um 
passado que se faz presente.

Pensar em memórias negras, ou as memórias negras do ne-
gro desde a travessia, é defendê-las como memórias contracoloniais, 
entendendo que contracolonização são “todos os processos de resis-
tência e de luta em defesa dos territórios113 dos povos contra colo-
nizadores, os símbolos, as significações e os modos de vida pratica-
dos nesses territórios” (SANTOS, 2015, p. 48), mas que não existe 
somente dentro do contraponto, memória colonial versus memória 
contracolonial. A memória negra, contracolonial, é o aquilombar-se 
de Beatriz do Nascimento, é o território, é a cidade como terreiro, é 
a territorialidade, o território-memória, o corpo-documento que são 
os quilombos, os terreiros, as rodas de capoeira, jongo e o próprio 
corpo negro consciente de si e da sua existência-mundo. É olhar para 
as existências negras na diáspora a partir da encantaria das rodas de 
capoeira, dos vendedores de amendoins na esquina, das umbandas, 
de uma epistemologia do marafo, do encruzo. 

Antônio Bispo dos Santos,114 em Colonização e quilombos: 
modos e significações, informa-nos sobre um pensamento monista, 
desterritorializado [desencantado], de estruturação horizontal, calca-
do no desenvolvimento e produtor dessa memória colonial-branca 
acerca do negro, e sobre um pensamento pluralista, territorializado 

113 Inclusive espaço, corpo e conhecimento. Nota do autor.
114 Mestre quilombola da comunidade de Saco-Curtume no estado do Piauí, conhecido 

como Nego Bispo, foi professor da disciplina Encontro de Saberes durante o ano 
de 2012 e 2013, no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão – INCT/
CNPq/UNB.
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[encantado], de estruturação circular [espiralada] e de biointeração, 
de um lembrar do negro sobre o negro.

Sobre essa relação das comunidades negras com o tempo, ele 
diz que:

[o] presente atua como interlocutor do passado e consecutivamente 
locutor do futuro [...] como definir e ou dimensionar o tempo? Ou 
seja, onde começam e terminam o passado e o presente e onde 
começa o futuro? [...] a história é formada pela interlocução entre 
os fatores e as ações desenvolvidas pela humanidade, sem ignorar 
os termos presente, passado e futuro (SANTOS, 2015, p. 19-20).

Tudo é histórico e processual dentro da perspectiva pluralista e 
circular-espiralada de Antônio Bispo dos Santos. A partir de seu estar 
e ser no mundo de forma biointerativa, ele não define a história como 
sendo formada ou produzida pela tríade passado, presente e futuro, 
mas sim pela interlocução entre fatores e ações humanas no tempo, e 
este tempo, que varia, é dinâmico, e seria sempre categorizado pelo 
conhecimento hegemônico entre passado, presente e futuro, mas, 
para o autor, a história está longe de ser apenas as definições limita-
das dessas categorizações. 

Essas múltiplas temporalidades que narra Antônio Bispo dos 
Santos, compreensão da existência de fases temporais que permi-
tem a organização dos fatos e eventos, pretendem-se outras, esta-
riam próximas do que Muniz Sodré define como uma filosofia nagô, 
produção filosófica da tradição do oeste africano, mas também da 
cultura construída na diáspora, especialmente no Brasil. Nessa pers-
pectiva, o tempo pode ser compreendido como um jogo de posições 
alimentado por uma temporalidade exúnica ou exusíaca, isto é, da 
existência de múltiplas possibilidades dentro de uma dinâmica alte-
ritária e dialógica: Exú matou um pássaro ontem com a pedra que 
jogou hoje (SIMAS; RUFINO, 2018; DANTAS, 2018).

Observar as agências das comunidades negras a respeito dos 
usos e sentidos do passado pode nos levar ainda a pensar a unidade 
étnica racial branca e o esfacelamento ontológico do ser negro como 
estratégia de dominação. Questionamo-nos sobre o que existe para 
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além da díade, hierarquia [excludente] e circularidade [includente], 
o algo que acontece no encruzo, na travessia, onde nos dispomos a 
pensar e onde identificamos que as comunidades têm agenciado suas 
memórias e o seu lembrar de si e narrar a si. 

 Quando nos vemos pressionados a pensar uma outra relação 
com a memória e nos propomos a fazê-la desde a travessia, é enten-
dendo que a saída não é ignorar os saberes europeus, hegemônicos, 
mas, como diz Fanon (2008), é preciso descolonizá-los, perceber que 
eles não são totais, não respondem e nem representam a tudo. É pre-
ciso descolonizar a forma de pensar. 

É preciso reconhecer, e é o que tentamos apresentar neste en-
saio, que existem diferenças entre as comunidades negras conscien-
tes de si e o negro criado pelo branco, aquilo que diz Fanon: C’est le 
blanc qui crée le nègre (2008).115 Cada vez mais, as recentes agên-
cias sobre a memória nos fazem pensar no que escapa a essa criação.

Essas comunidades acabam por transformar divergências em di-
versidades, a partir de uma biointeração entre elas e o território sobre 
o qual experienciam e dizem o mundo. Agências negras de lembrar de 
si e narrar a si próprios com base numa biointeração (SANTOS, 2015) 
entre lembrar e esquecer, visível e invisível, material e intangível, vida 
e morte, presença e ausência. Hampâté Bá (1982, p. 173) vai dizer que 
“o visível é concebido e sentido como o sinal, a concretização ou o 
envoltório de um universo invisível e vivo, constituído por forças em 
perpétuo movimento”, no sentido da tradição viva. 

A memória contracolonial, a memória negra do negro, não se 
trata de uma rememoração para tornar a memória mítica, fossilizada, 
presa a uma interpretação, mas um romper de brechas, de tornar visí-
veis e audíveis lugares de memória que estão entre o gesto e a voz. Bi-
dima enfatiza a palavra como fundamento na “constituição de espaço 
público em África” e insiste que a oralidade não se reduz à palavra, 
pois o gesto e toda a performance corporal são partes constitutivas de 
sua expressão. Há oralidade onde há expressão, isto é, ação e reação 
surgidas no cruzamento entre palavra, corpo e sujeito no mundo.

115 “É o branco que cria o negro”, tradução do autor.
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Leda Maria Martins (1997) reforça a ideia de que, entre alguns 
elementos que fundamentam a oralitura da memória, está a vincu-
lação do narrador, que pode ser coletivo, a um universo “narratário” 
que o antecede e também o constitui. A fala [performance/agência] é 
coletiva, ligada aos ancestrais. Assim, narrar seria, portanto, um jogo 
de improvisação, “movediça”, ponte entre o individual e o coletivo, 
entre o plural e o singular. A autora remonta a uma ideia de narrativa 
antifonal,116 isto é, a partir da noção de canto antifonal, em que um 
solista ou quem dirige o canto puxa o tema, e o coro responde, o que 
nos permitiria pensar num narrador-solista que propõe o tema, e o 
coro responde, ou uma narrativa em partido-alto, em que são canta-
dos temas de improviso, e o coletivo vai montando outras e novas 
respostas, provocações e complementações. 

Assim, os atos de fala/agência e performance dos corpos e do 
corpus negro são o que Leda Maria Martins (1997) definiu como 
oralitura da memória. É a agência que inscreve o sujeito no territó-
rio narrativo, e, por isso, esse “território corporal é o primeiro lugar 
de ataque do colonialismo, seja através da morte física, genocídio, 
sequestro, tortura, ou da morte simbólica” (SIMAS; RUFINO, 2018, 
p. 94). Contudo, partimos da suspeita de que, mesmo diante des-
sas necropolíticas das memórias negras, não foi possível apagar no 
corpo [e no corpus] africano ou de origem africana seu complexo 
civilizatório e ontológico (MARTINS, 1997, p. 26).

Antonacci (2013), no esforço de compreender as memórias 
negras na diáspora, procurou, em Memórias ancoradas em corpos 
negros, criar uma forma de leitura do que está escrito não no docu-
mento-texto [legitimado pela epistemologia hegemônica], mas na-
quilo que só é possível observar quando se atenta para as:

[...] memórias ancoradas em experiências dos que só têm no corpo e em 
suas formas de comunicação heranças de seus antepassados e marcas 
de suas histórias. Em contínuos desterros, sem construídas séries 
documentais, vivendo e transmitindo heranças em performances, 

116 A autora está escrevendo sobre as comunidades de brincantes das congadas mineiras.
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recursos linguísticos e artísticos, povos africanos pluralizam 
nosso alcance de acervos históricos, monumentos e patrimônios 
audiovisuais, situando a necessária arqueologia de saberes orais, a ser 
enunciada e valorizada (ANTONACCI, 2013, p. 17).

A autora nos ajuda a pensar sobre a memória inscrita no cor-
po, ou no próprio corpo como memória, e a articular a categoria de 
memória-corpo, que é um desafio diante das interpretações já he-
gemônicas sobre a memória e sobre a cultura afro-brasileira. Essa 
categoria nos ajuda a enfrentar a negação da dimensão histórica e 
humana dada ao africano e de tudo que dele descende. 

São necessárias outras cosmossensações (OYĚWÙMÍ, 1997), 
outros modos de se relacionar com a natureza, com o mágico, com 
o conhecimento, com a memória, vivenciar o mundo a partir de si 
mesmo, da sua lógica, dos seus encantamentos, a partir de uma tra-
dição que é viva. Corpos negros, enquanto indícios de histórias e 
memórias banidas, fazem-se presentes em vários locais e momentos. 
Em seus corpos comunitários, traduzem traumas e sofrimentos co-
tidianos e um incessante negociar e refazer. Agências estão entre o 
“campo de batalha”, lugar das estratégias, e o “campo de mandinga”, 
onde se praticam as frestas, isto é, a batalha como política e a man-
dinga como poética (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 105).

As agências das comunidades negras sobre o passado, ou me-
lhor, sobre as memórias da escravidão, foram historicamente pratica-
das através de suas danças, cantos, roupas, rezas, batuques, dinami-
zando por meio da oralidade, da fala como performance, como agên-
cia, da presença dos seus ancestrais como fundamento do presente e 
da vida comunitária, ao mesmo tempo que produzem uma narrativa 
contracolonial e antirracista. 

Obrigam-nos a assumir uma posição nessas outras formas 
de luta política, de pensar e escrever a partir de uma perspectiva 
de pluriversalidade, a partir dos pensamentos de rastro! Resíduos, 
descontínuos, intervalares. Glissant (2005) enuncia um pensar na 
alquimia [no encruzo, na travessia] de matrizes orais e escritas de 
sua ancestralidade africana e formação europeia. Pensamentos de 
rastro/resíduos como potenciais rotas que “descobrem” o que ficou 
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“encoberto” em lutas históricas e produzem dobras epistemológicas 
(SIMAS; RUFINO, 2018; GLISSANT, 2005). 

Pensar um lembrar negro do negro, uma memória negra, não 
nos leva a incorrer nas armadilhas de etnocentrismo ou mesmo na 
busca por uma identidade negra essencial. Aproximando-nos e dis-
tanciando-nos, ao mesmo tempo, de Muniz Sodré (2017), defende-
mos que a ideia de uma memória negra, de perspectiva africana ou 
afrodiaspórica, é menos sobre fronteiras geográficas e mais sobre 
processos que tanto assinalam diferenças com os modos eurocêntri-
cos, coloniais, quanto possíveis analogias.

A ancestralidade constitui elemento marcante das culturas 
africanas ou africanas na diáspora, o que corresponde a uma cos-
mossensação negro-africana de mundo, onde interagem vivos e 
mortos, natural, cultural e sobrenatural, além de associações que são 
cósmicas, mágicas e também sociais. Celebram essa ascendência da 
memória ancestral e as presentificam no tempo e no espaço, pela 
fala, pela agência, pela performance. É através dessas comunidades 
negras que as cosmossensações africanas de mundo se restituem e se 
reterritorializam, propondo outras formas de ser e estar no mundo.

A ideia de corpo-documento está longe de se aproximar da 
tradição hegemônica que restringe cientificidade e objetividade a 
documento escritos, sendo documento também sinônimo de prova. 
O corpo-documento é um alargamento e um abandono do documen-
to escrito como prova objetiva. Corpo-documento como território, 
como o terreiro (SIMAS; RUFINO, 2018) das práticas culturais, de 
laços afetivos, comunitários, espirituais:

Racializados e excluídos da cultura letrada dominante, que 
pretendeu colonizar e desagregar suas práticas culturais e 
agendamentos políticos, de corpos negros fluem contra-
narrativas com potencial de alteridade. Em seus arranjos com 
volume e texturas corporais, protagonistas negros posicionam sua 
diferença e veiculam enigmáticos processos de reminiscências, 
materializados em sons, ritmos e gestuais encarnados e plenos 
de simbologias questionadoras de imposturas. Sem esquecer 
que, re[a]presentando-se a poderes instituídos, rearticulam 
comunicações entre si e ancestrais (ANTONACCI, 2013, p. 331).



308 Estudos da Pós-Graduação

O corpo no qual seriam ancorados memória, saberes, ritos que 
reinventam a vida. Corpos territorializados na África e que aqui se 
reinventam. O corpo seria, então, elemento fundamental na invenção 
e reinvenção dos mundos africanos na diáspora, seja pela escrita, 
pela oralidade, pela performance, pela fala e por outras agências. 

Para Beatriz Nascimento (1989),

O corpo é igualmente memória. Da dor – que as imagens 
da escravidão não nos deixam esquecer, mas também dos 
fragmentos de alegria – do olhar cuidadoso para a pele escura, 
no toque suave no cabelo enrolado ou crespo, no movimento 
corporal que muitos antepassados fizeram no trabalho, na arte, 
na vida. Um golpe de cabeça, um jeito de corpo para escapar 
dos estereótipos, dos preconceitos e do racismo explícito 
(NASCIMENTO, 1989, p. 22).

Orí, como conceito, pode também ser compreendido na diás-
pora do Brasil de hoje como o corpo-documento, possuído de uma 
ancestralidade que se move, libertando-se, podendo fazer morrer o 
“não ser” (FANON, 2008; CARNEIRO, 2005) gestado pelas experi-
ências coloniais e suas heranças. Para Beatriz Nascimento (1989), o 
homem negro não pode estar liberto enquanto ele não esquecer pelo 
gesto que ele não é mais um cativo. Essa ideia do gesto proposto por 
Beatriz pode ser compreendida também como os gestos de lembrar 
de si, narrar a si e recriar a si mesmo.

O que Ratts (2006) assim descreve:

[...] relação entre intelecto e memória, entre cabeça e corpo, 
entre pessoa e terra, correlação adequada para se interpretar 
numa única visada restauradora a desumanização do indivíduo 
negro e suas possibilidades de reconstrução de si, como parte de 
uma coletividade (RATTS, 2006, p. 63).

Consideramos, a partir disso, que, para compreender como as 
comunidades afrodiaspóricas no Brasil podem agenciar, a partir dos 
usos e sentidos das memórias da escravidão, a sua reconstrução e 
restauração da sua humanidade, é preciso se alinhar a teorias e me-
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todologias que provoquem no pesquisador “os movimentos dos ges-
tos” propostos por Beatriz Nascimento (1989). O movimentar-se é 
estar consciente de si, é estar presente, e não ignorando ou ocultando 
o sentimento de pertencimento que, diante das temáticas como a das 
memórias da escravidão negra, é inevitável.

A ideia de uma memória negra é também procurar um valor 
tático, em que “raça” é vista como ideia política em função de opor-
tunas [e legítimas] ações afirmativas e luta por direitos civis ou sta-
tus dentro de uma sociedade hierarquizada e racista. É pensar em 
outros usos e sentidos para as memórias da escravidão pela ótica das 
práticas culturais negras, em que podemos pensar numa cosmossen-
sação ética e estética que delas emana em outras formas de lembrar e 
narrar, as rodas de capoeira, os afoxés, territórios de oralidade e me-
mória, intertextos (ANTONACCI, 2013), oralituras das memórias 
(MARTINS, 1997), escrevivências (EVARISTO, 2006), agências 
negras por liberdade e afirmação da sua condição humana.

As agências negras sobre as memórias da escravidão, que a 
todo tempo remetem a uma ancestralidade e uma espiritualidade, fa-
zem-nos pensar na colonização, na escravidão e no racismo como 
elementos de desencanto, que nos fizeram acreditar cada vez mais no 
que Bidima (2002) definiu como fábula da razão greco-ocidental, fa-
zendo-nos crer somente naquilo que somos capazes de ver, alterando 
nossa percepção de uma cosmossensação para uma cosmovisão e nos 
fazendo desacreditar no invisível (SIMAS; RUFINO, 2018, p. 108).

O lembrar negro do negro pode ser a forma pela qual o ser 
negro tem a possibilidade de se reconstruir como parte de uma cole-
tividade, de escolher seu caminho-destino, sua cabeça, seu Orí. Orí 
que, para Beatriz Nascimento (1989, p. 63), é a relação entre corpo e 
cabeça, intelecto e memória, pessoa e terra:

[...] significa uma inserção a um novo estágio da vida, a uma nova 
vida, um novo encontro. Ele se estabelece enquanto rito e só por 
aqueles que sabem fazer com que uma cabeça se articule consigo 
mesma e se complete com o seu passado, com o seu presente, 
com o seu futuro, com a sua origem e com o seu momento.
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Ou seja, Orí, na metáfora utilizada por Beatriz Nascimento, pode 
significar também uma ação de repensar a identidade pessoal e coletiva 
da ideia de negro, de territórios negros como espaços apropriados pelo 
corpo-documento negro. Para a autora, esse corpo negro pode ser, en-
tão, aquele que porta carências radicais de liberdade, mas que procura e 
constrói lugares de referência transitórios ou duradouros.

O corpo negro plural, documento e território, constrói e qualifica 
outros espaços negros, de várias durações e extensões, nos quais seus inte-
grantes se reconhecem. Isso é possível se tomarmos a categoria de terreiro 
como tempo/espaço em que saberes são praticados, tal qual costurado por 
Antônio Simas e Luís Rufino em Fogo no mato: a ciência encantada das 
macumbas, no qual os autores alargam essa noção para além do que se 
compreende em contexto religiosos, mas deles não se desligam em sua 
totalidade. Assim, o terreiro orienta-se a partir das sabedorias assentadas 
nas práticas culturais, e “praticar terreiros” nos possibilita inventar e ler o 
mundo, a partir das lógicas de saberes encantados e de travessia. 

Com base nisso, passamos a ler as agências das comunidades 
negras sobre os sentidos, significados, usos e apropriação do passado 
e das memórias da escravidão como práticas de terreiro, que é tam-
bém uma forma de agenciar a memória negra, o lembrar negro do 
negro. Nessa perspectiva, as mais diversas manifestações culturais 
negro-africanas no Brasil são terreiros praticados, nas mais variadas 
formas de invenção da vida cotidiana. 

Os corpos e os terreiros negros no Brasil apontariam para uma di-
mensão cosmopolítica de populações negras no mundo, podendo ressaltar 
tramas de identidades negras na diáspora. Assim, mais do que pensar os 
terreiros e as culturas neles produzidas, existem a necessidade e a emer-
gência de praticá-los como possibilidade de outras rotas. Os quilombolas, 
os afrorreligiosos e movimentos sociais negros, ao agenciarem seus signi-
ficados próprios sobre o passado, as memórias da escravidão e as heranças 
africanas, objetivam um duplo movimento, uma restauração da imagem 
desumanizadora do ser negro e suas possibilidades de reconstrução de si 
(SIMAS; RUFINO, 2018; RATTS, 2006; NASCIMENTO, 1989).

Assim, os corpos negros seriam os primeiros terreiros inven-
tados na experiência de trânsito contínuo das travessias da diáspora. 
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Suporte de memórias e sabedorias que se reinventaram e inventaram 
outros saberes, mundos, cotidianos e territórios. 

Pensar esses corpos e suas experiências a partir de uma “me-
todologia da travessia” é um exercício de descolonização. Na diás-
pora, esse corpo consolida-se como o primeiro elemento de reconhe-
cimento de uma “africanidade” partilhada, de uma realidade afrorre-
ferenciada. “É preciso ler o texto do corpo para vislumbrar nele a 
cosmovisão que dá sentido à história dos africanos afrodescendentes 
espalhados pelo planeta” (OLIVEIRA, 2007, p. 101). 

Os esforços das comunidades negras em ter direito à memória, a 
uma narrativa do passado mais justa e, principalmente, a construir suas 
próprias maneiras de lembrar, narrar e fazer uso desses passados nos 
comunicam sobre suas inúmeras estratégias de resistência e agências 
de salvaguardar e produzir memórias. Essas comunidades, à revelia de 
todo esse projeto colonizador de apagamento das memórias e heranças 
negras no Brasil, conseguiram deixar para as gerações do presente um 
incalculável acervo de memórias, de heranças, o que é mobilizado nos 
dias de hoje como um patrimônio comum aos afro-brasileiros. 

O que identificamos no depoimento do jornalista Délcio Teo-
baldo sobre o Cais do Valongo, por exemplo:

É um trabalho sagrado este aqui. Porque o Rio de Janeiro, hoje, 
está passando por uma transformação tão grande e maior como 
foi aquela da época do Prata preta... Se a gente não discutir isso, 
não fincar os pés aqui, eles vão fazer o que fizeram, vão colocar 
uma laje sobre essa história.
Sobre aquelas pedras pisaram pés de pessoas que nos formaram. 
Nossas sementes estão plantadas ali, vir pra cá, não é so vir e 
tocar capoeira, tocar o tambor, por baixo do tambor, tem um 
fundamento, que precisa ser valorizado. Uma história que é 
muito maior, sempre foi maior e sempre será maior que nós. Foi 
ali, ali [apontando para o cais] que o Brasil começou, que o Rio 
de Janeiro começou. (informação verbal)117

117 Informação fornecida pelo jornalista Délcio Teobaldo. 
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 Esse esforço de lembrar, de retomar uma narrativa do passado 
que é anterior e sobrevive à escravidão, é o que definimos como “o 
lembrar negro do negro”, que, longe de representar a procura por uma 
redenção absoluta, o que de antemão parece impossível, é uma tentati-
va de romper com a ideia de negro produzida pela colonização e pela 
modernidade, de um escravo amnésico, imagem esta que, querendo ou 
não, é a base da “consciência ocidental do negro” e que o desumaniza. 
Ao mesmo tempo, não está atrelado a uma ideia de fidelidade ou es-
sência de uma “alma negra” comum aos africanos e seus descendentes 
que universalizaria esse negro africano (MBEMBE, 2014). 

A ideia de um “lembrar negro do negro” passa primeiro por 
evidenciar que negro, raça e racismo são agências de uma gramática 
colonial e que, só a partir daí, é possível escapar às redes coloniais e 
pensar outras formas de produção de conhecimento e de subjetivida-
de. E, segundo, que os esforços de lembrar, narrar e fazer uso desse 
passado da escravidão a partir da perspectiva do negro e pelo negro, 
isto é, dos processos de memorialização e patrimonialização afror-
referenciados (NOGUERA, 2011), podem auxiliar as comunidades 
negras nas lutas e resistências contra as heranças da colonização e da 
escravidão e na promoção de sua recriação e de uma realização de si.

“O modo como se morre pode ser, por si mesmo, uma coisa 
que cria consciência política” (BIKO, 1971 apud MBEMBE, 2014), 
assim, propomos pensar que um “lembrar negro do negro”, a pro-
dução de uma memória contracolonial, é a produção da morte desse 
negro criado pela consciência ocidental: o selvagem, passível, irra-
cional, de desqualificação moral, isto é, o “não ser” fanoniano. Ao 
passo que é potente para percebermos os agenciamentos de resistên-
cias às estratégias da necropolítica da memória que possibilitem a re-
alização de si, que permitam ao sujeito afrodiaspórico se reconstruir 
e vivenciar sua humanidade, descolonizar a vida.

Podemos afirmar que as comunidades negras ritualizam e rea-
tualizam o território da diáspora, produzem um território-memória e, 
ao recriarem e produzirem essa territorialidade, produzem também 
a si próprios, reivindicando-se sujeitos de direito dessas memórias e 
dessas heranças. Entendemos ser de extrema importância, relevância 
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e urgência a identificação de todos os possíveis sítios de memórias 
do tráfico, da escravidão e das lutas pelas liberdades, o que nos re-
ferimos ao longo desse ensaio como “memórias negras do negro”, 
sejam estes lugares, edifícios, territórios, tradições e manifestações 
culturais vinculados tanto à escravidão quanto às experiências de li-
berdade e resistência e à diáspora negra de uma maneira geral.

Concluímos defendendo que a memorialização e a patrimo-
nialização podem sim se converter em ferramentas de comunicação 
e sensibilização que nos levem a construir um futuro mais consciente 
sobre a tragédia da escravidão e suas consequências, e mais justo. 
Isto é, o reconhecimento dos considerados sítios de memória da es-
cravidão, das experiências das liberdades e das heranças africanas 
como um todo pode sim tornar-se um importante instrumento na luta 
contra o racismo, pelo respeito aos direitos humanos e à diversidade.

Acreditamos na importância do lembrar e do exercício da me-
mória para combater a exclusão e garantir o pleno reconhecimento 
de direitos sociais e culturais. Além disso, pensamos que o exercício 
de lembrar, que a repolitização da memória, isto é, passar de uma 
memória sobre o negro para uma memória negra, um lembrar negro 
do negro, pode ser um dos caminhos para libertar o negro brasileiro 
do cativeiro colonial.

Se há uma narrativa que aprisiona os sujeitos negros no espaço 
da estereotipia ou os apaga como seres inexistentes na sociedade, há 
outro discurso contracolonial em que, vigorosamente, seus criadores, 
homens e mulheres negras, ritualizam e reafirmam ancestralidades 
africanas (EVARISTO, 2011, p. 51). Não estamos defendendo que 
existam memórias que só os negros possam lembrar, ou mesmo histó-
rias que só os negros possam contar, mas creio que existem uma pers-
pectiva e forma de lembrar e narrar lembranças e um tecer da história 
que somente o corpo negro, como corpo-documento da diáspora, um 
corpo-memória reconstruído, pode contar para recriar a si mesmo.

É preciso tomar as escrevivências como essa maneira de narrar 
a si mesmo, compreender a escrita de si como estratégia de movi-
mentar-se para além da dor, mas sem negá-la, sem obliterá-la das 
linhas escritas, faladas ou performadas (EVARISTO, 2011; HOOKS, 
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2011; PIEDADE, 2017). Esse lembrar negro do negro é poder se 
refazer para além das dores, das chagas, marcas e traumas da coloni-
zação e do escravismo, ou seja, é reconstruir a si mesmo.
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NOTAS ANTROPOLÓGICAS SOBRE A 
ABORDAGEM MATRICÊNTRICA  

EM OYÈRONKÉ OYEWÙMÍ

Rosânia do Nascimento

  

Neste capítulo, buscamos tecer breves notas antropológi-
cas sobre a abordagem matricêntrica apresentada pela epistemóloga 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017). Porém, antes de adentrarmos na pro-
posta em si, faz-se necessário pontuar alguns cuidados que toma-
mos para mediar a leitura e a compreensão do texto, com o intuito 
de torná-lo mais fidedigno ou mais aproximado ao arcabouço teó-
rico-metodológico escolhido pela autora. O primeiro é a padroni-
zação ortográfica dos vocábulos em iorubá, a começar pela grafia 
do nome118 da nossa interlocutora, inclusive, nosso primeiro grande 
desafio. Ciente do impasse dos seus leitores acadêmicos, Oyèronkẹ́ 
Oyěwùmí (2016) organizou uma pequena nota ortográfica para jus-
tificar sua postura em manter ao longo dos seus textos as marcações 
tonais e os sinais diacríticos (ẹ́, ě, ṣ, ọ, ẹ). A autora afirma que é uma 

118 A autora pensa uma possível adequação para seu leitor anglófono. Tentaremos trans-
por para o português brasileiro a observação feita por ela. “O iorubá é uma língua 
tonal, por isso, possui três níveis diferentes para vogais e sílabas nasais (tom médio, 
meio-tom e tom alto) [...] Algumas sílabas possuem dois diacríticos, como se per-
cebe no meu último nome, Oyěwùmí, onde um acento agudo junta-se a um acento 
grave sobre o e para formar um v” (Oyěwùmí, 2016, xiii). 
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tendência excluí-los das línguas africanas quando incorporadas ao 
mundo ocidental, mas, sem estes, tais palavras não fazem sentido. 

Outro detalhe importante é a definição das associações polí-
ticas da autora, se é ou não feminista.119 O alcance magistral da sua 
crítica se dirige aos estudos orientados pela categoria “gênero”, mas 
a autora também rompe com vários postulados antropológicos e his-
toriográficos. Essa dificuldade em compreender a autora dentro dos 
seus próprios termos confirma as nossas “ansiedades acadêmicas”, 
como tem indicado Obioma Nnaemeka (2019, p. 36), ao perceber o 
recrudescimento entre as novas epistemologias e suas fixações em 
campos disciplinares. Parte disso se deve à forma como apreciamos 
tais produções ou comunicações. Algumas vezes, estamos empol-
gadas com a ruptura epistemológica que elas inauguram no âmbito 
acadêmico; outras vezes, tateamos seus nomes nas franjas das modas 
acadêmicas que destacam tão-somente nomes masculinos e excluem 
novamente tais autoras. Não é difícil percebê-las inseridas em cole-
tâneas organizadas sobre feminismos subalternos, feminismos afri-
canos, feminismos pós-coloniais ou decoloniais. Não que seja um 
problema tê-las reunidas nesses números, o problema é quando as 
encontramos somente nesse espaço. 

Essa constatação nos encaminha para uma segunda, em de-
corrência da posicionalidade entre pensadoras diaspóricas, africanas 
e feministas brancas, algumas críticas têm se referido a Oyèronkẹ́ 
Oyěwùmí como uma autora essencialista, antagonista, relativista e 
que romantiza culturas étnicas (SEGATO, 2003; APUSIGAH, 2006; 
BAKARE-YUSUF, 2011). Discordando ou não dela, é preciso evitar 
a universalização da sua experiência, pertencimento étnico-cultural, 
religioso, geracional e civilizacional como um imperativo, afinal, 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí realiza um movimento de abrição epistemoló-
gica. Ao mesmo tempo, sua produção antecede a publicação de La 

119 Aline Matos da Rocha (2018) tem definido-a como feminista. É preciso pontuar os 
obstáculos extremamente sexistas do campo filosófico, por isso, não se discutirá aqui 
se é correto ou não. A historiadora Camille Johann Scholl (2016) define, por exem-
plo, a antropóloga Ifi Amadiume como feminista africana, ao mesmo tempo, informa 
igualmente sua predileção pelo afrocentrismo do senegalês Cheikh Anta Diop. 
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invención de las mujeres: una perspectiva africana sobre los discur-
sos occidentales del género. A epistemóloga tem publicações ante-
riores, como a sua dissertação de mestrado desenvolvida na década 
de 1980 em Ìbàdàn e Ògbóṃòṣó, e atuais, como Gender epistemolo-
gies in Africa: gendering traditions, spaces, social institutions, and 
identities e What is gender motherhood: changing Yorùbá ideas on 
power, procreation, and identity in the age of modernity. 

Em contrapartida, faz-se necessário pontuar que muitas intelec-
tuais africanas têm sido conhecidas na academia a partir da comunica-
ção e publicação das suas pesquisas doutorais defendidas no Ocidente, 
como, por exemplo, a antropóloga nigeriana Ifi Amadiume (2015), que 
se doutorou em 1987 na Inglaterra, no entanto, sua leitura deu-se na 
década posterior, ao ser inserida em cursos de antropologia do gênero 
ou teoria feminista. Sua pesquisa insere-se na tradição da antropologia 
social britânica, cujos “pais”   – inclusive têm o seu racismo questio-
nado por Amadiume (2015) – são os africanistas Radcliffe-Brown e 
Evans-Pritchard. Em Male daughters, female husbands, Ifi Amadiume 
(2015) reexamina as etnografias clássicas sobre a organização social e 
política das sociedades africanas e desenvolve seu trabalho etnográfi-
co sobre os Nnobi, subgrupo do povo Igbo (Nigéria). 

Com novas proposições teóricas e metodológicas, a autora 
inaugura a abordagem matricêntrica que, mais tarde, influencia a 
epistemóloga Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017). Em razão disso, a pro-
dução da antropóloga Ifi Amadiume tem recebido críticas dos seus 
colegas de profissão, ou também apoio, como percebemos na nova 
edição da sua publicação, em que há uma nota de reconhecimento 
tecida pelo antropólogo afro-americano Lorand Matory. Por outro 
lado, a autora percebe os limites ou implicações do seu trabalho, 
mas salienta que, ainda assim, sua pesquisa tece inúmeras contribui-
ções à antropologia, pois toda/o etnógrafa/o deve retornar aos seus 
dados empíricos para fazer novos argumentos e desenvolver outras 
proposições teóricas. Apesar do fazer antropológico ser, por vezes, 
enfadonho, tedioso ou interminável, Ifi Amadiume (2015) acredita 
que os trabalhos acadêmicos envolvem críticas, lutas, e são justa-
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mente os significados dialógicos que promovem os avanços teóricos 
e metodológicos.

Assim, identificamos que, para dialogar com a epistemóloga120 
Oyèronké Oyèwùmí, temos que nos despir de algumas façanhas ti-
picamente coloniais, como, por exemplo, a prática exclusivista que 
elege um autor ou grupo, na sua maioria acadêmicos, como “especia-
listas” em determinadas temáticas ou autoria, muito comum, aliás, 
na antropologia, campo no qual estou inserida. Obioma Nnaemeka 
(2019, p. 37) demonstra que sua experiência na academia instigou-a 
“a repensar o lugar e o papel da teoria, da pesquisa e do conheci-
mento acadêmico e a reconhecer a potência e a utilidade da força da 
imaginação”. A autora afirma ainda que, entre a academia e o que 
está para além dela, existe a junção desses dois mundos: o terceiro 
espaço de engajamento.

O terceiro espaço não é o local de estabilidade do ultimato 
do um ou outro; é o espaço do ambos/e, onde o território sem 
fronteira e o movimento livre autorizam a capacidade para 
simultaneamente teorizar a prática, praticar a teoria e permite 
a mediação da política. O terceiro espaço, que permite a 
coexistência, a interconexão, e a interação de pensamento, 
o diálogo, o planejamento, e a ação, constitui a arena onde 
eu testemunhei o desdobramento dos feminismos na África 
(NNAEMEKA, 2019, p. 37). 

 
Grande parte da produção feminina não hegemônica tem 

aportado no contexto latino-americano e caribenho por meio dos cir-
cuitos das editoras independentes ou dos grupos acadêmicos com 

120 Neste texto, adoto o termo “epistemóloga” para me referir a Oyèronkẹ́ Oyěwùmí, em 
consonância com a filósofa Aline Matos da Rocha (2018). Esta, por sua vez, segue 
alinhada com o posicionamento do filósofo Lewis Gordon. A formação acadêmica 
de Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (Ciência Política e Sociologia) extrapola os campos disci-
plinares das ciências sociais. Além disso, a autora – ela mesma – sinaliza que, em 
contraste com o Ocidente, em seu contexto de origem, as pessoas não se apresentam 
a partir da sua ocupação profissional ou formação acadêmica, a posição social é 
relativa e contextual.
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orientações políticas bem definidas, como é o caso das traduções 
usadas neste capítulo, oriundas dos esforços coletivos do Grupo La-
tino-Americano de Formação e Ação Feminista (Glefas) e do site 
Filosofia Africana, organizado pelo educador e filósofo wanderson 
flor do nascimento.121 Não entraremos no mérito das traduções122 por 
duas razões principais e complementares; a primeira é que não se 
configura como uma competência ou experiência nossa. Outrossim, 
tais projetos são mobilizados por escolhas epistemológicas (estudos 
decoloniais e feministas e filosofia africana) diferentes uma das ou-
tras, embora dialoguem entre si. Além disso, envolvem experiências 
transculturais linguísticas (espanhol e português) para além das nor-
mas institucionalizadas pela língua oficial dos países corresponden-
tes à origem das tradutoras.123 

Assim como outros estudos realizados por intelectuais africa-
nas, as produções de Oyèronkẹ́ Oyěwùmí têm tido ampla influência 
em áreas como filosofia, sociologia do conhecimento, antropologia 
filosófica e sociolinguística. No Brasil, a sua recepção é recente ou 
apenas pontual. A crítica tecida por Rita Laura Segato (2003) des-
taca-se nessa seara como uma das primeiras aproximações teóricas. 

121 Grafado exatamente em minúsculo por escolha política do autor. 
122 O primeiro capítulo Visualizing the body: western theories and African subjects, por 

exemplo, tem duas traduções, a primeira de Leonardo de Freitas Neto, com revisão 
do antropólogo Osmundo Pinho (2018), a segunda, realizada integralmente pelo filó-
sofo wanderson flor do nascimento (2019). Consultei ambas, mas mantenho predile-
ção pela segunda por acompanhar os cuidados, reflexões e disputas políticas travadas 
pelo educador flor do nascimento nos cursos de Filosofia e Metafísica na Universi-
dade de Brasília (UnB), entre elas, a consolidação da disciplina Filosofia Africana 
(curso que realizei em 2016), que cumpre, entre outros significados, a obrigatorieda-
de da Lei 10.639/03. Ao longo dos seus cursos, o educador conta com o apoio de co-
laboradoras/es (estudantes e/ou pesquisadores) para traduzir diversos textos (inglês, 
francês e espanhol) de autoria africana e diaspórica, que, após criteriosa revisão, são 
adicionados no site Filosofia Africana (filosofia-africana.weebly.com).

123 A tradução na América Latina confirma o esforço louvável que muitas tradutoras e tra-
dutores têm feito para adequar determinadas categorias apresentadas por Oyèronkẹ́ 
Oyěwùmí às experiências transculturais colombianas e brasileiras, como, por exem-
plo, o impasse em definir seniority como ancianidade ou senioridade, e world-sense 
como cosmossensação ou cosmopercepção (GONZÁLEZ, 2017; MINÕSO, 2017; 
NASCIMENTO, 1997).
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A antropóloga destaca três interpretações sobre gênero na tradição 
iorubá desenvolvidas pelo estadunidense Lorand Matory e pela ni-
geriana Oyèronkẹ́ Oyěwùmí, cujas teses doutorais foram defendidas 
nos Estados Unidos, e o seu próprio estudo antropológico sobre o 
Xangô de Recife, oriundo da sua tese de doutoramento, defendida na 
Irlanda do Norte. 

Ao destacar o lócus das pesquisas e a nacionalidade de cada 
autor/a mencionado/a, concentramos atenção nas críticas tecidas pelo 
filósofo Paulin Hountondji (2008, p. 149), que questiona a intenção 
política dos estudiosos que construíram suas carreiras acadêmicas 
sobre a África, mas, “tal como desenvolvido até hoje por uma longa 
tradição intelectual, faz[em] parte de um tal projecto abrangente de 
acumulação do conhecimento iniciado e controlado pelo Ocidente”. 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) tece críticas à maioria dos estudos de-
senvolvidos pela matriz anglófona, visto que as origens dinásticas 
iorubás não estão em contextos anglófonos, mas em países da África 
e sua diáspora, incluindo países na América Latina (Cuba e Brasil), 
o que contribui, em menor ou maior grau, para que haja traduções e 
análises do norte global distorcidas do próprio arcabouço apresenta-
do pelas matrizes iorubanas. 

Na tradição epistemológica da antropologia, as práticas co-
loniais estão intrínsecas às investigações dos seus estudiosos e 
advêm, muitas vezes, de financiamentos e empreendimentos colo-
niais. Por outro lado, conforme Paulin Hountondji (2008, p. 149), 
os estudos africanos que atravessam os diversos campos da filoso-
fia, linguística e antropologia têm privilegiado “um tipo de pesqui-
sa maciçamente extravertida, isto é, orientada para fora, destinada 
em primeira linha a ir ao encontro das necessidades teóricas e prá-
ticas das sociedades do Norte”. 

Como adverte Jimi Adesina (2012), qualquer análise que re-
clama para si as “bibliotecas” africanas deve tê-las em seu corpus e, 
prioritariamente, deve ter autoria africana; aos demais autores que 
se interessarem pelos estudos africanos, o sociólogo sugere que re-
conheçam os modelos epistêmicos africanos como marcos autôno-
mos e endógenos. Desse modo, o nosso objetivo neste capítulo não 
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é esgotar todas as discussões apresentadas no decorrer da referida 
obra da nigeriana Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017), trata-se de um exer-
cício autorreflexivo a partir do campo antropológico para analisar a 
abordagem matricêntrica em sua obra. Como destacado pela autora, 
os estudos críticos não devem ser restritos em disciplinas que histo-
ricamente se deleitam a partir dos conhecimentos clássicos europeus 
ora escritos em “línguas mortas” (2017, p. 76), cujo fito é sustentar a 
autoridade acadêmica e científica. 

Nota 1. A abordagem matricêntrica: a reapropriação da 
matrifocalidade

Para entender como Oyèronkẹ́ Oyěwùmí assume a abordagem 
matricêntrica em sua obra, faz-se necessário pontuar duas observa-
ções: estudos sobre linhagens matrilineares e arranjos matrifocais 
são aspectos amplamente debatidos pela antropologia, embora te-
nham alcançado interpretações diversas; teorias sobre os matriar-
cados pré-históricos afirmam, por vezes, a perspectiva dualista e 
evolucionista presente no pensamento de Bachofen e Engels, por 
exemplo (RUBIN, 1993). Assim como outras discussões, o concei-
to de matriarcado sofreu ressignificações e deslocamentos, como os 
estudos inaugurais do senegalês Cheikh Anta Diop, no entanto, mes-
mo considerando a sua influência no pensamento de Ifi Amadiume e 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí, a tese central apresentada por cada uma delas 
perpassa os paradigmas afrocêntricos e evoca críticas à antropologia 
colonial (SCHOLL, 2016). 

Jimi Adesina (2012) afirma que os dados etnográficos or-
ganizados por cada uma delas diferem entre si. Ifi Amadiume se 
dedica ao estudo dos Nnobi, e Oyèronkẹ́ Oyěwùmí, aos Òyó-̣Yorù-
bá. Em síntese, ambas buscam romper com a máxima de que a 
matrifocalidade se resume à pobreza, ausência da figura paterna 
ou aos casos anedóticos considerados excêntricos pelas bibliotecas 
antropológicas. As antropólogas africanas apresentam epistemes 
endógenas para apresentar modelos de parentesco além do crivo 
patriarcal-colonial. A historiadora Camille Johann Scholl (2016) 
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ressalta a importância da abordagem matricêntrica defendida pela 
antropóloga Ifi Amadiume.

Uma sociedade matriarcal e suas unidades matricêntricas 
podem ser tanto patrilineares como matrilineares, observando 
que as sociedades africanas apresentam essa multiplicidade de 
possibilidades, pois o matriarcado, nesta perspectiva, se define pelo 
papel da mulher na unidade familiar enquanto mãe. É importante 
salientar que a autora apresenta que em suas observações das 
sociedades africanas ela percebe que o doméstico e a família são 
distintas unidades e distintos termos, em contraposição ao sistema 
patriarcal da Europa, por exemplo, no qual o doméstico e a família 
são sinônimos (SCHOLL, 2016, p. 18). 

Inicialmente, é importante desfazer o erro mais comum quan-
do se trata das abordagens matricêntricas; tal abordagem não se limi-
ta a defender a origem de um matriarcado universal ou a-histórico, 
entretanto algumas análises recuperam a origem dos rituais “matriar-
cais” para fomentar a tese de que o colonialismo erodiu o poder das 
mulheres africanas (AMADIUME, 2015, p. 109). Em La invención, 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) não nega a existência dos arranjos patri-
lineares, sua operação teórica também não busca inverter os modelos 
dualistas para afirmar uma hierarquia impositiva, no entanto a autora 
apresenta a tese central de que o patriarcado e as relações sociais 
generificadas são heranças coloniais.

Em contrapartida, essa tese permanece sendo o alvo de maior 
crítica, inclusive entre autoras africanas. Agnes Atia Apusigah (2006, 
p. 23) argumenta que as diferenças históricas e as inconsistências 
apresentadas no decorrer da referida obra podem ser caracterizadas 
como um discurso perigoso e relativista, apesar do desconstrutivis-
mo crítico e da persistência em apresentar um fenômeno complexo, 
por ora, a epistemóloga reflete também posições estáticas e a “cul-
turalização do gênero”. Bibi Bakare-Yusuf (2011, p. 34) destaca a 
problemática da metodologia na obra supracitada, principalmente 
a atenção que Oyěwùmí reserva para a língua e a estrutura de pa-
rentesco, pois, ao restringir suas análises sobre a origem de alguns 
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vernáculos, corre “o perigo dos argumentos etimológicos, em última 
análise, apoiar uma abordagem autenticista e organicista da lingua-
gem e da cultura”.  

Em uma importante nota historiográfica, Oyèronkẹ́ Oyěwùmí 
(2017, p. 83) afirma que a “sociedade abordada no escopo da sua obra 
refere-se àquela anterior aos intercâmbios coloniais do século XIX. 
Acrescenta também que esta mesma sociedade atravessou outros pe-
ríodos e tempos históricos, e, obviamente, sua organização social e 
política se modificou ao longo do tempo. Dessa forma, diferentemen-
te do que propõe a produção de conhecimento ocidental, Òyó-̣Yorùbá 
revela complexidades em seus diversos assentamentos urbanos, fun-
ções administrativas, comerciais, familiares e domésticas.

Ao analisar as etnografias sobre as sociedades africanas, 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) tece críticas substanciais à teoria da 
“troca de mulheres” do antropólogo Lévi-Strauss, entretanto tam-
bém não exime a produção feminista, principalmente o ensaio inau-
gural da antropóloga Gayle Rubin (1993), reconhecida na disciplina 
por definir a abordagem levistraussiana como “tráfico de mulheres”. 
Transformar as terminações endógenas de um determinado grupo 
em categorias analíticas constitui-se em um confronto aberto ao ar-
cabouço ocidental, e, ao nosso ver, parece ser esse o principal obje-
tivo da epistemóloga Oyèronkẹ́ Oyěwùmí. 

Ao longo da obra, a autora mantém sua preocupação com 
aquilo que ela denomina como o processo de “instauração do gê-
nero”, ofício dos acadêmicos ocidentais, entre eles, algumas antro-
pólogas feministas. Como notamos em seus argumentos, ela não 
consegue negar que as relações patrilineares são inexistentes, mas 
tal constatação não encerra o alcance da sua teoria, afinal, quando a 
autora reconhece o modelo cognático, mantém sua predileção pelas 
imbricações ligadas à identidade social feminina, ou, ainda, ao poder 
exercido pela instituição Ìyá (OYĚWÙMÍ, 2016). A sua abordagem 
matricêntrica possibilita provar que os privilégios e a dominação se 
configuram a partir dos processos impositivos e coloniais. A maneira 
como as análises antropológicas são apresentadas, em partes, reflete 
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“a introdução do conceito da posição social das mulheres projetadas 
como eternas desempoderadas” (OYĚWÙMÍ, 2017, p. 188).

Nota 2. As categorias de parentesco: crítica teórica  
e metodológica 

Christian Geffray (1990), autor do inaugural Ni père, ni mère. 
Critique de la parenté: le cas Makhuwa, atento ao contexto pós-co-
lonial moçambicano, recorre aos estudos sobre o parentesco nor-
te-americano para explicar a origem da naturalização dos grandes 
sistemas de parentesco. O autor afirma que algumas palavras em-
pregadas pelos iroqueses estudados por Lewis Morgan obedeciam a 
outras lógicas, não necessariamente classificatórias, como previu o 
etnólogo, porém diferentes das normas modernas (família nuclear). 
Ou seja, a terminologia iroquesa permaneceu ininteligível devido à 
transliteração realizada pelo etnólogo, o que gerou muitas confusões, 
distorções, infelizmente, adotadas como padrão natural. 

Nesse primeiro momento, faz-se necessário afirmar que os vo-
cábulos ocidentais formulados por diversos etnógrafos foram aplica-
dos como valor universal, em consequência, esse modelo tornou-se 
o equívoco fundador da tradição antropológica. Conforme Geffray 
(1990), Lewis Morgan, ao elaborar o sistema de parentesco dos iro-
queses, não se questionou se o emprego da expressão hâ’-nih equi-
valia ou não ao termo pai conhecido por ele. E, mesmo notando que 
tal expressão se estendia para outros figuras, o etnólogo transformou 
o episódio em uma anedota difundida para exprimir a estranheza em 
considerar a coexistência de pais com a mesma idade cronológica 
dos seus filhos. 

As relações cognáticas não são negadas em sua análise, no 
entanto Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) expande o espectro desde o 
conhecimento endógeno sobre as origens dinásticas dos reinos 
Yorùbás, entre eles, os Òyó-̣Yorùbá. A epistemóloga reconhece 
que o debate sobre se a linhagem é agnática ou cognática se arras-
tou na antropologia, mas ela adverte que “o matrimônio não define 
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a filiação, deve-se prestar profunda atenção na linhagem parental, 
e não na marital, a primeira é a fonte da identidade social durante 
toda a vida” (2017, p. 110). 

Han habido intensos debates sobre la naturaleza del linaje 
Yorùbá. Varios antropólogos lo han descrito como patrilineal. 
Sin embargo, tanto Johnson como Fadipe han proyectado sus 
aspectos cognaticios; mi propia investigación respalda su 
trabajo. Eades también desafía la idea de que el sistema sea 
agnaticio, postulando que las configuraciones de investigadores 
e investigadoras derivan del hecho de ver el patrilinaje como 
la “unidad natural de análisis” sin atender las dinámicas 
intrafamiliares (OYĚWÙMÍ, 2017, p. 109, grifos nossos).

No pensamento ocidental, as noções sobre as sociedades colo-
nizadas foram tomadas como indícios para afirmar a supremacia da 
biologia dos europeus, em razão, o ofício do antropólogo (masculi-
no, para destacar seus ônus) baseou-se na “catalogação” dos Outros, 
ditos “bárbaros” ou “selvagens”, em contraste com as suas socieda-
des de origem, “civilizadas”. 

Ifi Amadiume (2015) sintetiza nossa discussão: 

Se o segundo “pai” da antropologia social britânica, Radcliffe-
Brown, acreditava na superioridade da Europa em relação ao 
resto do mundo, a indiferença do primeiro “pai” da antropologia 
social britânica, Malinowski, sobre as pessoas estudadas por ele 
não são menos racistas! [...] Os títulos dos livros que fundam 
suas bibliotecas refletem seu racismo; por exemplo, Cultura 
Primitiva, Religião Primitiva, A Mente Selvagem, A Posição das 
Mulheres nas Sociedades Selvagens, Instituições das Sociedades 
Primitivas, Sexo e Repressão nas Sociedades Primitivas, 
Mentalidade Primitiva e etc (AMADIUME, 2015, p. 2). 

A crítica da epistemóloga Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017), em La 
invención de las mujeres, dirige-se à tradição dos estudos antropoló-
gicos sobre as sociedades africanas. Conforme a autora, as genealo-
gias elaboradas pelos etnógrafos têm forte influência da tradição evo-
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lucionista da qual a bio-lógica124 sempre exerceu domínio. Oyèronkẹ́ 
Oyěwùmí (2017) detém sua análise sobre os arranjos patrilineares 
sem menosprezar a identidade social ou os papéis desempenhados 
pelas figuras femininas, que, conforme se percebe nas conhecidas 
“bibliotecas” antropológicas, foram descritas com menosprezo ou 
como personagens secundárias. 

Para a epistemóloga, o grande erro cometido por muitos an-
tropólogos foi centralizar atenção estritamente na residência ma-
trimonial (virilocalidade) das sociedades africanas, por isso, várias 
análises espelham modelos comprometidos sobre os Òyó-̣Yorùbá. 
Quanto aos aspectos metodológicos, destacam-se suas fontes primá-
rias, entre tantas outras, sua própria mãe, Ọba Oyěwùmí e a Ìyálóde 
Olóyè Ọláḍọjà Àdùké Sánní, referências que confirmam a influência 
do cargo Ìyálóde125 na organização monárquica dos reinos de Òyó ̣e 
Ògbómòsó, para além da masculinização da autoridade política. 

Ao recompor a vida social da ana-fêmea na sua linhagem de ori-
gem (ìdìlé) e na linhagem marital (abilékọ), Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) 
parte das imbricações políticas e espirituais – ela considera que a unida-
de social mais fundamental é a relação entre Ìyá126 e as crianças –, mas 
não nega a filiação cognática. No entanto, afirma que a senioridade – e 
não o gênero – pode ser interpretada como o elemento organizador do 
reino Òyó-̣Yorùbá. Para expor melhor as nuances, a autora afirma que 

124 Não vou adentrar na discussão ontológica sobre como a “bio-lógica” afirmou o pri-
mado da cosmovisão sobre a cosmopercepção, essa tarefa foi plenamente desenvol-
vida pela filósofa Aline Matos da Rocha (Cf. ROCHA, 2018, p. 43-50). 

125 É importante destacar que a compreensão da autora nigeriana é um pouco diferen-
te daquela proposta pela intelectual negra brasileira Jurema Werneck (2009). Em 
La invención, Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) reserva a seção La residualización de las 
“mujeres” y la feminización de la Ìyálóde para exemplificar como os cargos de au-
toridade e poder foram masculinizados na academia por pesquisadores ocidentais e 
pelos africanos “ocidentalizados”. 

126 Em Matripotency: Ìyá in philosophical concepts and sociopolitical institutions, 
terceiro capítulo do livro What is gender motherhood? Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2016) 
afirma que Ìyá não é uma definição para mãe. Embora se relacione com a ideia de 
procriação, a instituição não é generificada, pelo contrário, “Ìyá é figura representa-
tiva da humanidade – é o arquétipo do ser humano do qual todos os outros humanos 
derivam” (2016, p. 62, tradução nossa).
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as “bibliotecas” etnográficas erram ao definir o ìdìlé como domínio pa-
trilinear, assim, os antropólogos perdem de vista que a casa do pai não 
flexiona a identidade social e o alcance matricial ligados à instituição 
Ìyá. Conforme a epistemóloga:

El conjunto de integrantes de ìdílé (linaje) fue llamado ọmọ-ilé y 
se estructuraba de acuerdo al nacimiento. Las anahembras casadas 
forasteras integraban un grupo llamado aya-ilé, ordenado según la 
fecha de sus matrimonios. Individualmente, ọmọ-ilé ocupaba la 
posición de ọkọ en relación al advenedizo aya. Como he advertido 
anteriormente, las traducciones de aya como “esposa” y ọkọ 
como “marido”, imponen construcciones sexuales y de género 
que no son parte de la concepción Yorùbá y, consecuentemente, 
distorsionan dichas funciones (OYĚWÙMÍ, 2017, p. 102).

Para Oyěwùmí (2017, p. 102), a ana-fêmea casada recebe o 
status de abilékọ – “a que vive na casa do cônjuge”. A sua incorpo-
ração no recinto familiar define sua posição social em relação aos 
demais residentes. Em uma situação relacional e contextual – “para 
ọkọ dada pelo nascimento e para aya pelo matrimônio” –, a segun-
da é vista como “de fora”, ou seja, não tem privilégios em relação 
aos “de dentro”. Questionada sobre a imposição hierárquica generi-
ficada, Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) destaca que ọkọ não é apenas o 
cônjuge ou parceiro sexual de aya, em razão, são os integrantes da 
linhagem, por isso, independem do sexo anatômico. Ainda conforme 
a epistemóloga, essa diferença não é comum ao Ocidente, onde a 
hierarquia se dá pelo gênero: homem-mulher e esposo-esposa.127 

A epistemóloga Oyěwùmí (2017) identifica que as categorias 
de parentesco são inequívocas e, por vezes, classificam as práticas 
sociais pelo uso irrestrito de uma linguagem generificada, isto é, 
muitas vezes, os vocábulos ìyá e bàbá são traduzidos pelos histo-
riadores e antropólogos como correspondentes das categorias ana-

127 Discussão pormenorizada em Conceituando o gênero: os fundamentos eurocêntricos 
dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africanas (Cf. OYĚWÙMÍ, 
2004), texto traduzido para o português por Juliana Araújo Lopes. 



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 331

tômicas e sociais ocidentais, ou ainda equivalentes às categorias de 
paternidade e maternidade. A transliteração ocidental transformou 
ìyá e bàbá em vocábulos anglófonos parentais, respectivamente, 
mãe (mother) e pai (father), em suma, partículas cruciais do tropo 
genealógico (OYĚWÙMÍ, 2017). 

Los términos Yorùbá del parentesco no indican género y ninguna 
otra categoría social tuvo especificidad de género. Lo que dichas 
categorías nos dicen es que el cuerpo no siempre está a la vista 
ni visible para la categorización. El clásico ejemplo es la hembra 
que desempeña los papeles de ọba (gobernante), ọmọ (retoño), 
ọkọ, aya, ìyá (madre) y aláwo (adivinadora-sacerdotisa), todos 
en un solo cuerpo. Ninguna de estas categorías, de parentesco o 
no, tienen especificidad de género (OYĚWÙMÍ, 2017, p. 56).

Conforme Oyěwùmí (2017), o erro dos antropólogos foi univer-
salizar e homogeneizar seus estudos para todas as sociedades africanas, 
uma vez que os vocábulos ana-macho e ana-fêmea erroneamente com-
puseram a hierarquia entre homens e mulheres no espaço doméstico e 
familiar, entretanto tais análises antropológicas consideram somente as 
imbricações das linhagens patrilineares, ao passo que a instituição Ìyá 
segue menosprezada nos compêndios etnográficos. Para fins esclare-
cedores, a argumentação principal é que a patrilinhagem no contexto 
iorubano não condiciona a existência de uma hierarquia generificada, o 
que a autora recupera são as tramas intrafamiliares manifestadas pelas 
figuras femininas e crianças para além do vínculo parental. 

Quanto ao sistema de herança, ele se organiza segundo crité-
rios cognáticos; logo, o direito à herança de ana-fêmea se dá em fun-
ção das relações sociais, políticas e espirituais com a instituição Ìyá 
(OYĚWÙMÍ, 2016). A identidade social de ana-fêmea é atribuída 
segundo as regras da sua linhagem de origem, ou seja, pode tornar-se 
aya-ilé na linhagem do(s) seu(s) ọkọ, mas, caso perca este vínculo 
com a linhagem marital, pode retornar para seu grupo de origem e 
acionar o seu acesso à herança, por exemplo. Os vocábulos mencio-
nados pela autora correspondem às funções ou status que ana-fêmea 
pode desempenhar ao longo da sua vida adulta; em ambas as linha-
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gens (natal e marital), pode exercer a função de aya-ilé (integrante 
por matrimônio), idí-iyá ou idí-bàbá (divisão de trabalho), mas sua 
posição é relacional e dinâmica (OYĚWÙMÍ, 2017, p. 117). 

Para Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017), o critério da senioridade pre-
valece sobre as relações sociais e define as categorias de parentesco, 
em razão, esse ponto incomoda várias estudiosas das tradições e reli-
giões iorubanas, entre elas, Rita Laura Segato (2003). A antropóloga 
afirma que a epistemóloga Oyèronké Oyěwùmí cai em constantes 
contradições, como, por exemplo, ela não nega que os papéis re-
produtivos (obìnrin e ọkùnrin) permanecem “colados, vinculados, 
colapsados, fundidos ao corpo” (2003, p. 341), mas nega que cate-
gorias de gênero estejam ligadas às relações sociais e à organização 
da interação social. De acordo com Segato (2003), mesmo negando 
tais aspectos generificados, Oyěwùmí apenas comunica de maneira 
exitosa em seus termos o alto grau de maleabilidade do gênero, con-
clusão esta contraria o fio condutor de La invención de las mujeres. 

Acrescenta a antropóloga argentina:

Oyeronke incurre, por otro lado, en innumerables contradicciones. 
Una de ellas, por ejemplo, cuando, mientras niega cualquier 
connotación de género en las palabras oko y aya, traza la 
equivalencia de esos términos con posiciones en el ambiente 
familiar. Tal posición relativa de dentro/de fuera era jerarquizada, 
con el de dentro siendo el término sénior, privilegiado. Entonces, 
clara e innegablemente, los términos de género están aquí 
asociados con el status (SEGATO, 2003, p. 342).

Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) demarca muito bem o lapso tem-
po-espacial da sociedade abordada em sua obra. O minucioso traba-
lho arqueológico, quer historiográfico, quer etnográfico, orienta-se, 
principalmente, pela abordagem matricêntrica inaugurada pela antro-
póloga Ifi Amadiume (2015), destarte, tais autoras desvelam os erros 
ou intenções coloniais prenhes às produções dos missionários e an-
tropólogos. Por outro lado, Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) tece conside-
rações às etnografias ou revisões de literatura elaboradas por algumas 
antropólogas feministas, isto posto, a nigeriana parte das “bibliote-
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cas” africanas (ADESINA, 2012) e, por consequência, nega que as 
figuras femininas sempre estiveram subalternizadas. Adverte ainda 
que não havia uma hierarquia generificada como ocorre no Ocidente. 

Em linhas gerais, a autora conclui que as categorias de gênero 
não existiam no período pré-colonial. 

El concepto de maternidad/paternidad está íntimamente 
entrelazado al de adultez. Se espera que la gente de cierta edad 
haya tenido descendencia porque la procreación se considera 
la razón entera de la existencia humana. Así son las cosas y 
así tendrán que ser para la sobrevivencia del grupo. Aunque 
el lenguaje codifica la singularidad de los papeles de ọkùnrin 
y obìnrin en la reproducción, el atributo más importante que 
tales categorías indican no es el género; se trata en todo caso de 
la expectativa de que las personas de cierta edad hayan tenido 
descendencia (OYĚWÙMÍ, 2017, p. 87, grifos nossos). 

A maior diferença entre Rita Laura Segato e Oyèronkẹ́ Oyěwù-
mí é a postura epistemológica adotada por cada uma delas, que pode 
ser simplificada em uma questão: a sociedade Òyó-̣Yorùbá tem (ou 
não) gênero? Resposta positiva para a primeira; para a segunda, tra-
ta-se de um constructo colonial imposto pelo poderio britânico aos 
reinos dinásticos. Em La guerra contra las mujeres, Rita Laura Se-
gato (2013, p. 167) retoma o seu posicionamento crítico à epistemó-
loga e afirma que o patriarcado é universal, em suas palavras: “esse 
patriarcado era ou é, onde ainda existe, e existe em muitos lugares 
ainda em recessão, um patriarcado de baixo impacto ou baixa inten-
sidade”. A antropóloga concluiu que “no mundo pré-colonial existia 
patriarcado, porque onde há uma hierarquia, ela deve necessaria-
mente ser mantida e reproduzida por métodos violentos” (SEGATO, 
2013, p. 167).  

La invención de las mujeres, certamente, é um importante 
marco epistemológico, e não um manual atemporal com fronteiras 
rígidas ou intransponíveis, pelo contrário. A própria autora está cons-
ciente das críticas recebidas nos diversos diálogos travados em âm-
bito internacional. Duas décadas após a publicação de La invención, 
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Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2016) apresenta What gender is motherhood?, 
livro que reafirma os efeitos nocivos da colonização em suas impli-
cações psicológicas, linguísticas e intelectuais, porém sinaliza que 
são aspectos amplamente estudados pela academia. Dessa forma, pa-
rece auspicioso entender como a colonialidade do poder, termo que 
toma emprestado do peruano Aníbal Quijano, subjuga e marginaliza 
as epistemes endógenas. Ao que nos parece, essa reflexão confirma 
o comprometimento da autora com os conceitos, ideias e linguagens 
da sociedade iorubá.

Considerações preliminares

Quando uma obra de tamanha potência como esta de 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) repercute nos meios acadêmicos, per-
cebe-se que muitas interpretações e críticas diferem do marco epis-
têmico adotado pela autora, principalmente se considerarmos a re-
sistência que há no meio acadêmico em romper com as categorias 
analíticas eurocêntricas e generificadas. A diferença crucial do pen-
samento de Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2017) é que, embora sua tese te-
nha sido defendida no core do centro-sistêmico (Estados Unidos), 
ainda assim, a autora põe em relevo as amarras coloniais da longa 
tradição dos estudos africanistas – como sabemos constituídos por 
inúmeros estudos antropológicos – e, por outro lado, também ques-
tiona o alcance das análises generificadas dos black studies, gender 
studies e African studies.

As autoras africanas aportam no cenário brasileiro somente a 
partir da segundo decênio dos anos 2000, graças à política de tradu-
ção feita por mulheres negras, feministas ou não, e por importantes 
expoentes da filosofia africana. No Brasil, sabemos que tal grupo 
tardiamente merece reconhecimento devido ao racismo e sexismo 
inerentes ao âmbito da produção do conhecimento, historicamen-
te concentrada nas universidades públicas. Estas, no nosso caso, 
consideradas os centros de excelência que formam a elite intelec-
tual e econômica do país. Dessa forma, esse fato reflete também o 
processo de institucionalização das ciências sociais no nosso país. 
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Não faltam no rol dessas disciplinas nomes masculinos e franceses 
consagrados nos estudos sobre religiões iorubanas no continente 
africano ou na diáspora. 

Houve um deslocamento na análise das teorias desenvolvidas 
pela nigeriana Oyèronkẹ́ Oyěwùmí nessas novas abordagens. A prin-
cípio, os dois primeiros marcos foram a repercussão dos estudos pós-
-coloniais e decoloniais, além da emergente filosofia africana. Talvez 
seja interessante desdobrar em outras oportunidades as nuances da 
abrição do pensamento de Oyèronkẹ́ Oyěwùmí na academia e para 
além dela. Como a leitora percebeu ao longo deste texto, também 
existem pequenas diferenças entre a leitura antropológica e aquela 
proposta pela filosofia africana, deixamos então como questão aber-
ta para diálogos vindouros. Diante das recentes aproximações de 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí (2016) com autores decoloniais como Aníbal 
Quijano e María Lugones, por exemplo, é oportuno aprofundar as 
análises realizadas no âmbito brasileiro (SEGATO, 2003; ROCHA, 
2018) e colombiano (GONZÁLEZ, 2017; MIÑOSO, 2017).

A nigeriana Oyèronkẹ́ Oyěwùmí passou a obter recepção 
pontual da antropóloga Rita Laura Segato (2003), com diferenças 
teóricas notáveis. Não houve naquele momento a ressonância me-
recida, ou tal interlocução ficou restrita ao debate antropológico e 
feminista. O pensamento da epistemóloga reaparece na arena acadê-
mica quinze anos depois, agora, pela leitura – e tradução – dedicada 
da filósofa Aline Matos da Rocha (2018) e do educador e filósofo 
flor do nascimento (1997). A inexistência ou morosidade em traduzir 
obras escritas por intelectuais como Ifi Amadiume, Nkiru Nzegwu e 
Oyèronkẹ́ Oyěwùmí no campo das ciências sociais dificulta o diálo-
go ou o restringe. De certa forma, tal política reflete também o poder 
intrínseco à produção científica no Brasil. Para prosseguir nas análi-
ses que estão por vir, resta inquirir, à luz da nossa interlocutora, se o 
Ocidente superou seu imaginário primitivista e colonial em relação 
às civilizações africanas ou se ainda permanece no caminho irrefle-
tido como aquele percorrido pelos chamados “pais” do pensamento 
antropológico.



336 Estudos da Pós-Graduação

Bibliografia

ADESINA, J. Práticas da sociologia africana: lições de endogenei-
dade e género na academia. In: SILVA, T. C.; COELHO, J. P. B.; 
SOUTO, A. N. de (org.). Como fazer ciências sociais e humanas em 
África: questões epistemológicas, metodológicas, teóricas e políti-
cas. Dakar-Senegal: CODESRIA, 2012. p. 195-210.

AMADIUME, I. Male daughters, female husbands: gender and sex 
in an African society. London/UK: Zed Books, 2015.

APUSIGAH, A. A. Is gender yet another colonial project? A critique 
of Oyeronke Oyewumi’s proposal. In: Quest: an African Journal of 
Philosophy. Revue Africaine de Philosophie, XX, n. 1-2, p. 23-44, 
2006.  

BAKARE-YUSUF, B. “Los Yoruba no hacen género”: una revisión 
crítica de “La invención de la mujer: haciendo un sentido africano 
de los discursos occidentales de género”, de Oyewumi Oyeronke. 
Africaneando: Revista de Actualidad y Experiencias, n. 5, p. 25-53, 
2011.

GEFFRAY, C. Ni père, ni mère. Critique de la parenté: le cas 
Makhuwa. Paris: Le Seuil, 1990.

GONZÁLEZ, A. M. Prefácio. Reconocimientos. Nota sobre la traduc-
ción. Nota sobre la ortografia. In: OYĚWÙMÍ, O. La invención de 
las mujeres: una perspectiva africana sobre los discursos occidentales 
del género. Tradução de Alejandro Montelongo González. Bogotá/Co-
lômbia: En la frontera, 2017. p. 15-33. 

HOUNTONDJI, P. Conhecimento de África, conhecimento de afri-
canos: duas perspectivas sobre os estudos africanos. Tradução de 
Inês Martins Ferreira. Revista Crítica de Ciências Sociais, v. 80, p. 
149-160, 2008.

MIÑOSO, Y. E. La importancia de leer a Oyěwùmí en América Lati-
na. In: OYĚWÙMÍ, O. La invención de las mujeres: una perspectiva 
africana sobre los discursos occidentales del género. Tradução de 



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 337

Alejandro Montelongo González. Bogotá/Colômbia: En la frontera, 
2017. p. 7-14.

NASCIMENTO, w. f. do. Visualizando o corpo: teorias ocidentais e 
sujeitos africanos (tradução didática). Visualizing the body: western 
theories and African subjects. In: OYĚWÙMÍ, O. The invention of 
women: making an African sense of western gender discourses. Min-
neapolis: University of Minnesota Press, 1997. p. 1-30.

NNAEMEKA, O. Negofeminismo: teorizar, praticar e abrir o cami-
nho da África. Revista Ártemis, Paraíba, v. 27, n. 1, p. 33-62, 2019. 

OYĚWÙMÍ, O. Conceituando o gênero: os fundamentos eurocên-
tricos dos conceitos feministas e o desafio das epistemologias africa-
nas. Tradução para uso didático de Oyèronké Oyěwùmí. Conceptu-
alizing gender: the eurocentric foundations of feminist concepts and 
the challenge of African epistemologies. African gender scholarship: 
concepts, methodologies and paradigms. CODESRIA Gender Se-
ries. Dakar, CODESRIA, 2004. p. 1-8, por Juliana Araújo Lopes. 

OYĚWÙMÍ, O. La invención de las mujeres: una perspectiva afri-
cana sobre los discursos occidentales del género. Traducción de 
Alejandro Montelongo González. Supervisão de Yuderkys Espinosa 
Miñoso y María Teresa Garzón. Bogotá/Colômbia: En la Frontera, 
2017.

OYĚWÙMÍ, O. Visualizing the body: western theories and African 
subjects. In: OYĚWÙMÍ, O. The invention of women: making an 
African sense of western gender discourses. Minneapolis: University 
of Minnesota Press, 1997. p. 1-30. Tradução de Leonardo de Freitas 
Neto e revisão Osmundo Pinho. Revista Novos Olhares, v. 1, n. 2, p. 
294-317, 2018.

OYĚWÙMÍ, O. What gender is motherhood? Changing Yorùbá ide-
als of power, procreation, and identity in the age of modernity. New 
York: Palgrave Macmillan, 2016.

ROCHA, A. M. A corporal(idade) discursiva à sombra da hierar-
quia e do poder: uma relação entre Oyěwùmí e Foucault. 2018. 98 f. 



338 Estudos da Pós-Graduação

Dissertação (Mestrado em Filosofia) – Programa de Pós-Graduação 
em Filosofia, Faculdade de Filosofia, Universidade Federal de Goi-
ás, Goiânia, 2018.

RUBIN, G. O tráfico de mulheres: notas sobre a “economia política” 
do sexo. Tradução de Christine Rufino Dabat, Edileusa Oliveira da 
Rocha e Sonia Corrêa. Recife: SOS Corpo, 1993.

SEGATO, R. L. La guerra contra las mujeres. Móstoles/Madrid: 
Traficantes de Sueños, 2016.

SEGATO, R. L. Género, política e hibridismo en la transnacionali-
zación de la cultura Yoruba. Estudos Afro-Asiáticos, ano 25, n. 2, p. 
333-363, 2003.

SCHOLL, C. J. Matriarcado e África: a produção de um discurso 
por intelectuais africanos – Cheikh Anta Diop e Ifi Amadiume. XX. 
2016. 54 f. Monografia (História) – Departamento de História, Ins-
tituto de Filosofia e de Ciências Humanas, Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2016. 

WERNECK, J. Nossos passos vêm de longe! Movimentos de mu-
lheres negras e estratégias políticas contra o sexismo e o racismo. 
In: Vents d’Est, vents d’Ouest: mouvements de femmes et féminis-
mes anticoloniaux. Genève: Graduate Institute Publications, 2009. 
p. 151-163. 



OS AUTORES

Adalberto de Salles Lima 
Licenciado em Geografia pela Universidade do Estado da Bahia. 
Mestre e doutorando em Ciências Sociais pelo Programa de Pós-
-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas do Departa-
mento de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Brasília. 
Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 
(2016-2017). Integrante do Grupo de Pesquisa Recôncavo: Terri-
tório, Cultura, Memória e Ambiente – Uneb; do Grupo de Estudos 
Comparados México, Caribe, América Central e Brasil MeCACB/
UnB; e do Grupo de Pesquisa Casca – Coletivo de Antropologia e 
Saúde Coletiva –UnB. E-mail: sallesvitoria@hotmail.com.

Arduíno Rinhoso de Mendes Panzo
Doutorando em Ciências Sociais no Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto, em Angola. 
E-mail: ardurinhoso@gmail.com.

Beatriz Martins Moura 
Bacharela em Antropologia pela Universidade Federal do Oeste do 
Pará – Ufopa (2014). Mestre em Antropologia Social pela Univer-
sidade de Brasília UnB (2017). Atualmente cursa doutorado no De-
partamento de Antropologia da Universidade de Brasília (PPGAS/
DAN/UnB). É pesquisadora vinculada ao Núcleo de Pesquisa e 
Documentação das Expressões Afrorreligiosas do Oeste do Pará e 



340 Estudos da Pós-Graduação

Caribe (NPDAFRO/Ufopa) e ao Instituto Nacional de Inclusão no 
Ensino Superior e na Pesquisa (INCTI/UnB). Tem desenvolvido tra-
balhos desde 2012 no campo dos estudos sobre religiões de matriz 
africana, com foco em discussão sobre afrorreligiosidade na Amazô-
nia e sobre a interlocução terreiro-universidade. No mestrado, defen-
deu dissertação acerca do modo como terreiros de religião de matriz 
africana se constituem em espaços de articulação de conhecimentos. 
No doutorado, está desenvolvendo pesquisa sobre a atuação de mães 
de santo na universidade como docentes pelo Projeto Encontro de 
Saberes. Trabalha com temáticas relacionadas aos estudos afrorreli-
giosos, afrorreligiosidade na Amazônia, relações raciais no Brasil e 
antropologia econômica. E-mail: beatrizmartinsmoura@gmail.com.

Denise Botelho 
Professora associada do Departamento de Educação (DED) da Uni-
versidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Docente orien-
tadora do Programa de Pós-Graduação em Educação, Culturas e 
Identidades (PPGECI-UFRPE/Fundaj) nas linhas de pesquisas mo-
vimentos sociais; práticas educativo-culturais e identidades; políti-
cas, programas e gestão de processos educacionais e culturais. Lí-
der do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, Raça, Gênero e 
Sexualidades “Audre Lorde” (Geperges Audre Lorde). Membro do 
Coletivo de Acadêmicas Negras Luiza Bairros (CAN Luiza Bairros). 
Desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão nas áreas de 
educação e relações raciais com viés em gênero e sexualidades; reli-
giões de matrizes africanas e afro-indígenas. Pós-doutoramento em 
Educação no Departamento de Educação da Universidade Federal 
da Paraíba (UFPB), sob a supervisão do Prof. Dr. Antonio Novaes. 
E-mail: mulhernegra@gmail.com.

Eufémia Vicente Rocha 
Antropóloga, professora auxiliar da Universidade de Cabo Verde 
(UniCV), ligada à Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Ar-
tes (FCSHA). Investigadora do Centro de Investigação em Gênero 
e Família (Cigef) e do Centro de Investigação em Ciências Sociais 



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 341

e Políticas (CICSP). E-mails: eufemia.rocha@docente.unicv.edu.cv; 
eufemiavr.cv@gmail.com.

Felipe Sotto Maior Cruz 
Pesquisador indígena do povo Tuxá de Rodelas-Bahia. Atuou como 
professor convidado pelo Centro de Estudos Avançados Multidis-
ciplinares (Neab/UnB) na disciplina Cultura, Poder e Relações Ra-
ciais, em 2017 e 2018. Possui graduação em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (2014), mestrado 
em Antropologia Social pela Universidade de Brasília – UnB (2017), 
instituição na qual atualmente cursa o doutorado na mesma área. Tem 
desenvolvido estudos sobre etnologia indígena e indigenismo enfa-
tizando a dimensão das relações interétnicas, etnicidade, educação 
indígena, direito à diferença, relações raciais e direitos indígenas. 
No mestrado, defendeu dissertação acerca dos desdobramentos de 
megaempreedimentos em terras indígenas, focalizando a experiência 
do Povo Tuxá com a construção da Hidrelétrica de Itaparica ao fim 
da década de 1980. Atualmente, tem desenvolvido pesquisas sobre 
as experiências de racismo contra povos indígenas, genocídio indí-
gena, violações de direitos indígenas no Nordeste do país e inserção 
de estudantes indígenas no Ensino Superior. É membro e assessor da 
Associação dos Acadêmicos Indígenas da Universidade de Brasília 
(AAIUnB); sócio da Associação Brasileira de Antropologia (ABA); 
membro integrante da Comissão de Ações Afirmativas do PPGAS/
DAN – UnB. E-mail: tuxa.antropologia@hotmail.com.

Francisco Phelipe Cunha Paz 
Historiador, mestre em Preservação do Patrimônio Cultural, mes-
tre em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Internacio-
nal. Membro do Núcleo de Filosofias Africanas – Exu do Absur-
do – UnB, do Grupo de Estudos sobre Religiões Afro-Brasilei-
ras – Calundu – UnB e da Equipe Editorial da Revista Calundu.  
E-mail: phelipecunhapaz@gmail.com.



342 Estudos da Pós-Graduação

Givânia Maria da Silva 
Educadora e quilombola, atuou em sala de aula em escolas públicas 
por 20 anos. Graduada em Letras e especialista em Programação de 
Ensino e Desenvolvimento Local Sustentável. Mestra em Políticas 
Públicas e Gestão da Educação pela Universidade de Brasília – UnB 
(2010-2012) e doutoranda do curso de Sociologia na mesma Univer-
sidade (2017-2020). Pesquisa educação escolar quilombola, organi-
zação de mulheres quilombolas e questões agrárias em quilombos. 
Integrante do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (Neab), do Labo-
ratório de Terra, do Grupo de Estudo Mulheres Negras e do Grupo de 
Estudos em Políticas Públicas, História e Educação das Relações Ra-
ciais – Geppherg (todos da UnB). Atuou como consultora da FAO para 
análise de políticas para povos e comunidades tradicionais propostas 
em conferências, encontros e seminários e sua efetivação junto a esses 
grupos. Atua como consultora da ONU Mulheres como formadora de 
professores(as) para implementação do currículo pedagógico “O va-
lente não é violento”. E-mail: givaniaconceicao@gmail.com.

Guilherme Oliveira Lemos 
Professor do Instituto Federal de Brasília (2019). Possui graduação 
(2012) e mestrado (2016) em História pela Universidade de Brasí-
lia e, desde 2016, é doutorando do Programa de Pós-Graduação em 
História da mesma universidade (PPGHIS/UnB). Em 2017, integrou 
o grupo de pesquisadores/as do Núcleo dos Estudos Afro-Brasileiros 
(Neab/UnB) e o Grupo de Estudos e Pesquisa em Políticas Públicas, 
História, Educação das Relações Raciais e de Gênero – Geppherg, 
da Faculdade de Educação – UnB. Entre 2018-2019, realizou dou-
torado sanduíche no Wits Institute of Social and Economic Research  
(WISER) da University of the Witwatersrand (Joanesburgo, África do 
Sul). Atualmente, pesquisa as relações históricas entre segregação ra-
cial, arquitetura e urbanismo modernista, especialmente as townships 
de Joanesburgo e as satélites de Brasília e suas respectivas formações 
nas décadas de 1950 e 1960. E-mail: guilhermeolemos@gmail.com.



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 343

Iva Cabral 
Doutora em História pela Universidade de Cabo Verde (2014) e di-
plomada em História pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo (1987). Foi reitora da Uni-
versidade Lusófona de Cabo Verde (2010), membro do Conselho 
de Administração do Instituto de África Ocidental, da Comissão de 
candidatura da Cidade Velha a Patrimônio da Humanidade (2007) e 
do Conselho de Administração da Fundação Amílcar Cabral (2003-
2015). Desempenhou as funções de coordenadora científica de Cabo 
Verde no âmbito do projeto Most/Unesco, participou na elaboração 
de História geral de Cabo Verde e ainda foi diretora do Instituto da 
Cultura da Guiné-Bissau (1980-1981). Tem várias publicações em 
revistas científicas na África, na Europa e na América do Sul, com 
destaque para “O projeto da história geral de Cabo Verde: percurso 
e os ganhos”, na obra Cabo Verde: 30 anos de cultura (1975-2005) e 
“Política e sociedade. Ascensão e queda de uma elite endógena”, em 
História geral de Cabo Verde, Vol III (2005).  E-mail: iva.cabral77@
gmail.com.

Leandro Santos Bulhões de Jesus 
Historiador, licenciado e mestre pela Universidade do Estado da 
Bahia, com especialização, doutorado e pós-doutorado pela Uni-
versidade de Brasília. Coordenador do Núcleo de Documentação e 
Laboratório de Pesquisa Histórica do Departamento de História da 
Universidade Federal do Ceará, onde é professor da graduação e das 
pós-graduações em História e do Mestrado Profissional em Ensino 
de História. Tem pesquisas na área da história da África e da diáspora 
africana, especialmente na história dos cinemas africanos e o cinema 
de Angola; história dos quilombos, com interesse nas questões por 
luta por território, memória, educação; Leis 10.639/03, 11.645/08; 
e teorias contra-hegemônicas e contracoloniais. É colíder do Grupo 
de Estudos Anticoloniais – UFC e do Grupo de Estudos em Políticas 
Públicas, História, Educação das Relações Raciais e de Gênero – 
Geppherg/FE – UnB/UFC; integra a equipe de pesquisadoras/es e 
ativistas do Tecendo Redes Antirracistas e do Historiadorxs Negrxs. 
E-mail: lesanbul@gmail.com.



344 Estudos da Pós-Graduação

Miguel de Barros 
Graduou-se em Sociologia pelo Instituto Universitário de Lisboa, 
onde também se especializou em planeamento. Trabalhou em órgãos 
como o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e o 
Núcleo de Estudos Transdisciplinares de Comunicação e Consciência 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É membro do Conse-
lho para o Desenvolvimento da Investigação em Ciências Sociais em 
África. As suas investigações abordam temas como juventude, volun-
tariado, sociedade civil, meios de comunicação social, direitos huma-
nos, segurança alimentar, migração humana, literatura e rap. Diretor 
executivo da organização não governamental Tiniguena, dedicada à 
preservação do meio ambiente na Guiné-Bissau, fundou também a 
Corubal, cooperativa de divulgação de obras científicas e culturais no 
país. Foi eleito pela Confederação da Juventude da África Ocidental 
(CWAY) a personalidade mais influente do ano de 2018. Também 
recebeu o prêmio humanitário Pan-Africano de Excelência em Pes-
quisa e Impacto Social. E-mail: debarros.miguel@gmail.com.

Patrícia de Barros Marques 
Graduada em Letras pela Universidade Federal do Maranhão, bacha-
rel em Relações Internacionais pela Universidade Católica de Brasí-
lia, mestra em Desenvolvimento, Sociedade e Cooperação Interna-
cional pela Universidade de Brasília (UnB). Professora da Secretária 
de Educação do Distrito Federal. Interessa-se por estudos culturais, 
educação étnico-racial e políticas públicas.

Rayssa Araújo Carnaúba 
Mestranda em Educação na Universidade de Brasília, com foco em 
Gestão de Políticas Públicas Educacionais tendo em vista a transver-
salidade, intersetorialidade e interseccionalidade entre raça, classe e 
gênero. Possui graduação em História pela Universidade de Brasília 
(2013) e, atualmente, é professora da Secretaria de Educação do Dis-
trito Federal. É integrante do Grupo de Estudo e Pesquisa em Políti-
cas Públicas, História, Educação das Relações Raciais e de Gênero 
(Geppherg/UnB). E-mail: carnaubaarayssa@gmail.com.



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 345

Redy Wilson Lima 
É formado em Sociologia (ULHT e FCSH-UNL, Portugal) e douto-
rando em Estudos Urbanos (FCSH-UNL e ISCTE-IUL, Portugal). 
É investigador não doutorado do CICS.NOVA.FCSH (Portugal), 
investigador colaborador do CEsA/CSG/Iseg-ULisboa (Portugal), 
cofundador do coletivo Nhanha Bongolon (Cabo Verde), membro 
do Codesria (Dakar) e da Associação Portuguesa de Antropolo-
gia – APA (Portugal) e professor assistente convidado no Instituto 
Superior de Ciências Jurídicas e Sociais (Cabo Verde). Desenvol-
ve pesquisas etnográficas no contexto cabo-verdiano, nas áreas da 
sociologia urbana, sociologia da violência, sociologia do crime, 
sociologia da juventude e movimentos sociais. Atualmente, desen-
volve o projeto de pesquisa de doutoramento sobre os processos de 
afirmação juvenil e apropriação do espaço urbano em Cabo Verde. 
É um dos curadores no programa de arte urbana do projeto Xala-
bas e coordena a pesquisa sobre os movimentos sociais urbanos em 
Cabo Verde financiada pelo programa MRI CODESRIA 2018/2019.  
E-mail: redywilson@hotmail.com.

Renísia Cristina Garcia Filice 
Professora adjunta da Faculdade de Educação/Universidade de Bra-
sília – UnB. Pós-doutora em Sociologia pelo Centro de Investigação 
em Ciências Sociais (Cics) da Universidade do Minho (UMinho) 
(Braga/Portugal, 2016/2017). Doutora em Educação (UnB-2010), 
historiadora (UFU-2002); especialista em Filosofia (UFU-2004) e 
mestre em História Social (PUC/SP-2007). Coordenadora do Nú-
cleo de Estudos Afro-Brasileiros – Neab/UnB (desde 2014). Inves-
tigadora do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos –  
PPGDH/UnB. Investigadora do Programa de Pós-Graduação – Mo-
dalidade Profissional – PPGE-MP/UnB. Autora de artigos, capítulos 
de livros, coletâneas e das obras Identidade Fragmentada. Um es-
tudo sobre o negro na história da educação brasileira. 1993-2005 
(Inep, 2007) e Raça e classe na gestão da Educação Básica. A im-
portância da cultura na implementação de políticas públicas (Auto-
res Associados, 2011). Atua na área do Ensino de História, Gestão 



346 Estudos da Pós-Graduação

de Políticas Públicas, foca na transversalidade, intersetorialidade e 
interseccionalidade entre raça, classe e gênero, em especial nos sis-
temas de ensino. Desenvolve estudos sobre as temáticas da diversi-
dade, em sua relação com os direitos humanos e acesso à educação.  
E-mail: renisiagarcia@gmail.com.

Rita Silvana Santana dos Santos 
Docente da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, atua 
em cursos de graduação e pós-graduação. Líder do Grupo de Pesqui-
sa Rede Experiência, Narrativas e Pedagogias da Resistência (RE-
DExp) e integrante do Grupo de Trabalho ODS/UnB. Atuou como 
consultora no Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente 
e em instituições internacionais, como Unesco, OEI e GIZ. Desen-
volve pesquisas e ações nas áreas de educação ambiental, currículo, 
formação docente, mudanças climáticas, Agenda 2030 e suas interfa-
ces com raça-etnia e gênero. Graduada em Pedagogia (Universidade 
do Estado da Bahia), mestra em Engenharia Ambiental (Universida-
de Federal de Santa Catarina) e doutora em educação (Universidade 
de Brasília). E-mail: ritasilvana@gmail.com.

Rosânia do Nascimento 
Mulher baiana, antropóloga. Mestranda em Antropologia Social 
(PPGAS/DAN/UnB) e bolsista CNPq. Desenvolve pesquisa junto à 
Associação de Trabalhadores (as) Rurais e Quilombolas da Comu-
nidade de Torrinha (ATRQCT) e Articulação Quilombo Liberdade 
que, com apoio da Comissão Pastoral da Terra (CPT), coaduna todas 
as comunidades quilombolas dos municípios da Barra, Muquém do 
São Francisco e Ibotirama. Graduou-se em Ciências Sociais, com 
ênfase em Antropologia pelo Instituto de Ciências Sociais. É mem-
bro do Laboratório Matula: sociabilidades, diferenças e desigual-
dades. Integra o Coletivo Zora Neale Hurston (PPGAS/DAN/UnB) 
e o Coletivo Escrevivências: literatura negra-feminina. Desenvol-
ve conteúdo literário para as redes sociais pela conta do Instagram  
@leitora.77. E-mail: rosaniaoliveira01@gmail.com.



TECENDO REDES ANTIRRACISTAS II: contracolonização e soberania intelectual 347

Rui Jorge Semedo 
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Ro-
raima (2005). Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em 
Sociologia Política. Mestre em Ciência Política pela Universidade Fe-
deral de São Carlos (2009) e trabalha com os seguintes temas: partidos 
políticos e instituições políticas. E-mail: rjogossemedo@gmail.com.

Sebastião Merlen 
Licenciado em Ciências da Educação (opção Ensino da Sociologia) 
pelo Instituto Superior de Ciências da Educação (Isced) de Luanda. 
Mestrando em Sociologia da Faculdade de Ciências Sociais da Uni-
versidade Agostinho. Assistente estagiário na Faculdade de Ciências 
Sociais da Universidade Agostinho. Áreas de pesquisa: história da 
sociologia, pensamento sociológico angolano, pensamento pós-colo-
nial, sociologia africana, sociologia angolana, sociologia da vida quo-
tidiana e teorias sociológicas. E-mail: sebastiao.merlen@yahoo.com.

Selma Dealdina dos Santos 
Cursou Serviço Social como bolsista do Prouni na Universidade 
Anhanguera – Uniderp (EAD) em Vitória-ES. Iniciou a militância 
atuando no Movimento Negro Cecunes, integrando o grupo de dança 
afro Kanoombo. Em 2009, assumiu a comunicação social do site, 
blog e redes sociais da Coordenação Nacional das Comunidades 
Quilombolas – Conaq e, em 2011, do Instituto Elimu Professor Cle-
ber Maciel, no qual é sócia. Atualmente, é secretária executiva da 
Conaq (Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Ne-
gras Rurais Quilombolas), Conselheira Suplente de Igualdade Racial 
no ES e Conselheira Titular de Cultura no ES. Fez parte da equipe 
de organização da Marcha das Mulheres Negras, em 2015, no núcleo 
impulsor do ES e integra o Coletivo Nacional de Mulheres Quilom-
bolas da Conaq. E-mail: selma.nago@yahoo.com.br.
 
wanderson flor do nascimento 
Graduado em filosofia, especialista no ensino de filosofia, mestre em 
filosofia e doutor em bioética pela Universidade de Brasília (UnB). É 



348 Estudos da Pós-Graduação

professor do Departamento de Filosofia da UnB, do Programa de Pós-
-Graduação em Bioética (FS/UnB), do Programa de Pós-Graduação em 
Metafísica (IH/UnB), do Programa de Pós-Graduação em Direitos Hu-
manos e Cidadania (Ceam/UnB) e colaborador dos programas de mes-
trado profissional em Sustentabilidade junto ao Povos e Terras Tradi-
cionais (MESPT/UnB) e Filosofia – PROF FILO – (Multi-institucional, 
Pólo UFT). Colíder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação, 
Raça, Gênero e Sexualidades Audre Lorde – Geperges Audre Lorde  
(UFRPE/UnB-CNPq). É membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros  
(Neab/Ceam/UnB). Pesquisa filosofias africanas, tradições brasilei ras 
de matrizes africanas, com foco nos candomblés, saúde da população 
negra e rducação antirracista. E-mail: wandersonn@gmail.com.



Visite nosso site:

www.imprensa.ufc.br

Versão digital
Imprensa Universitária da Universidade Federal do Ceará - UFC

Av. da Universidade, 2932 - Benfica
CEP.: 60020-181 - Fortaleza - Ceará - Brasil

Fone: (85) 3366.7485 / 7486
imprensa@proplad.ufc.br

http://www.imprensa.ufc.br





