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RESUMO

Esta  pesquisa  busca  discutir  a  relação  existente  entre  raça,  gênero  e  espaço.

Procuro mostrar como o espaço da Universidade de Brasília,  historicamente elitista,  é

percebido e vivenciado por mulheres negras que estudam nessa universidade, através de

entrevistas  semiestruturadas.  Com  base  em  teorias  geográficas  pós-estruturalistas

procura-se dialogar entre as categorias, espaço, raça e gênero; onde o espaço analisado

é a Universidade de Brasília. Raça e gênero, nesse contexto, estão associado a mulheres

negras. Esta monografia, procura, portanto, analisar em que medida as mulheres negras

estudantes  da  graduação  que  foram  entrevistadas,  consideram  que  o  espaço  da

Universidade de Brasília reproduz desigualdades de raça e de gênero em sua estrutura. 

Palavras-chave: gênero; raça; espaço; mulher; negra; UNB



ABSTRACT

The main goal of this research is to discuss the existing relation between race, gender and

space. I intend to show how the space of the Universidade de Brasília, historically elitist, is

perceived and experienced by black women who study at this university, through semi-

structured  interviews.  Based  on  poststructuralism  geographic  theories,  we'll  try  to

communicate between categories, space, race and gender; where the space analyzed is

the Universidade de Brasília. Race and gender, in this context, are associated to black

women.  This  monography,  therefore,  tries  to  analyze  how  black  women  who  were

interviewd, graduation students, consider that the space of the Universidade de Brasília

replicates race and gender inequalities in its structure.

Key-words: gender; race; space; women; black; UNB.
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1. Contextualização Histórica

O século XX foi palco da emersão de movimentos sociais (âmbito internacio-

nal) que visavam, e ainda visam iniciar debates que denunciem a realidade de gru-

pos minoritários, desfavorecidos pela ordem social,  econômica, racial,  de gênero,

política, etc. Esses grupos, a partir de então, procuram promover debates que lutam

por transformações culturais, de valores e costumes, que reivindicam por direitos

que lhes foram negados ao longo da história. Esses grupos minoritários, buscam ter

voz para além da ordem social hegemônica, que gera hierarquias sociais, as quais

promovem desigualdades para além das classes, como as desigualdades de gênero

e raça, dentre outras

Os Movimentos Feministas e o Movimento Negro são alguns desses movi-

mentos que surgiram no século XX, reivindicando direitos e trazendo luz à atores so-

ciais silenciados pela ordem social. No Brasil, o movimento feminista foi iniciado com

a luta pelo voto. As sufragetes1 brasileiras foram lideradas por Bertha Lutz, que por

meados de 1910 iniciou a luta pelo voto feminino (PINTO, 2010). Já o movimento ne-

gro surgiu no Brasil no século XIX, organizado durante a República (desde 1889), e

em todo período republicano, está empreendendo de forma dinâmica uma variedade

de estratégias de luta em favor da população negra. Esses movimentos trouxeram

transformações estruturais para sociedade (embora ainda tenham muito que con-

quistar), através deles houve a chance de se ouvir a voz de grupos oprimidos em vá-

rias instâncias,  resultando e conquistas, como o direito ao voto das mulheres em

todo o Brasil, por exemplo. O movimento negro no Brasil conquistou, por exemplo, a

implementação da Lei 7.716/1989 (Lei Ordinária) em que são definidos os crimes re-

sultantes de preconceito de raça ou de cor. Portanto, foi a partir do século XX que se

começou a discutir e questionar o papel da mulher, da(o) negra(o)na sociedade. Es-

ses movimentos possibilitaram observar e refletir a imagem desses sujeitos na soci-

edade; suas funções dentro da máquina estrutural da sociedade; refletir sobre as re-

1- No final do século XIX as mulheres na Inglaterra se organizaram para lutar pelos seus direitos, o 
primeiro a se conquistar foi o direito ao voto. Essas mulheres que organizaram esse movimento fica-
ram conhecidas como sufragetes. (PINTO, 2010). 
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lações de poder presentes no espaço social que gera opressão de mulheres, negros

e outros grupos marginalizados. Essas são algumas observações e questionamen-

tos feitos por esses movimentos, que ainda hoje lutam por espaço de fala e repre-

sentação na sociedade em suas várias instâncias.

Dentro de uma lógica mais ampla, o movimento feminista no cenário internaci-

onal pode ser dividido em três momentos, os quais possuem pautas diferenciadas,

de acordo com Joselí Maria Silva (2009) em seu livro Geografias Subversivas: dis-

cursos sobre espaço, gênero e sexualidades (p. 27): A primeira onda feminista ocor-

reu entre final do Século XIX e início do XX que possui como reivindicações o direito

ao voto, por exemplo. Foi uma luta em que as mulheres buscaram por igualdade le-

gal. Já a segunda onda do movimento ocorreu no período que vai da década de 60 à

década de 80 do século XX. Nessa segunda onda a luta era por transformações de

costumes, em que a mulher tivesse também direito à liberdade sexual, ações cotidia-

nas, denunciando as discriminações sofridas pela condição da mulher. E a terceira

onda, que se iniciou em meados de 1990, que continha críticas à segunda,  trouxe

olhares para as diferenças das identidades femininas, em que as reivindicações das

mulheres brancas e europeias não atendiam a todas as necessidades dos grupos

que  não  se  encaixam  no  discurso  universalizante  de  mulheres  brancas  (SILVA,

2009). Daí se desenvolve, por exemplo, o movimento feminista negro.

O Movimento feminista Negro busca reivindicar para além de uma liberdade

sexual, debater e mudar estruturas rígidas que oprimem as mulheres negras, opres-

sões que só chegam às mulheres não brancas, em que há uma série de interseções

de várias dimensões, em que se relacionam e tornam mulheres negras como um

grupo desprivilegiado, até mesmo dentro do movimento feminista. As reivindicações

da segunda onda do feminismo, como dito anteriormente, não foram suficientes para

atender também às necessidades de outros grupos de mulheres, que vivem restri-

ções por questões de gênero e por questões raciais, ou politicas e/ou econômicas.

Por isso, quando pensamos em Movimento Feminista é bom pensar em “movimen-

tos feministas”, pois o universo de mulheres e suas reivindicações é plural, heterogê-

neo (SILVA, 2009).



Contudo, esses movimentos também repercutiram na comunidade científica, inici-

ando uma série de questionamentos em relação às ausências e silêncios presentes na

produção do conhecimento científico. A geografia, em sua produção apresenta privilégios

relacionados à raça, sexo, ou seja, reproduz o saber científico hegemônico universalizan-

te, como explicita Joselí Maria Silva:

“A ciência geográfica hegemônica é marcada por privilégios de sexo e de

raça, características que dificultam a expressão das especialidades dos gru-

pos das mulheres, dos não-brancos e dos que não se encaixa na ordem he-

terossexual dominante. Durante muito tempo, as existências espaciais des-

ses grupos ou de suas ações concretas não foram consideradas ‘adequa-

das’ como objetos de estudos do campo da geografia. A razão de suas au-

sências no discurso geográfico deve ser entendida pela legitimação naturali-

zada dos discursos hegemônicos da geografia branca, masculina e heteros-

sexual, que nega essas existências e também impede o questionamento da

diversidade de saberes que compõem as sociedades e suas mais variadas

especialidades”. (Silva, 2009; p. 26).

Partindo do pressuposto de que a produção do conhecimento científico desenca-

deia a hierarquização, levando à inexistência de determinados grupos como atores do

pensamento geográfico, esses grupos criam um poder de reação dentro das fissuras do

saber hegemônico, pois as inúmeras relações experienciadas por eles abalam o pressu-

posto do caráter universalizante da ciência (IDEM). Foi a partir dessas tensões entre es-

ses grupos minoritários e o conhecimento científico universal que surgiu as “geografias fe-

ministas” que evoluíram com o “objetivo de desafiar a crença fundamentalista da universa-

lidade do saber geográfico estabelecido, por meio da reivindicação de novas versões ci-

entíficas que pudessem trazer para a visibilidade grupos sociais repudiados pelo conheci-

mento hegemônico” (SILVA, 2009; p. 26).

1.1. Objeto de estudo e pergunta(s) central(ais) da pesquisa
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Tendo em vista a emergência desses debates, este trabalho tem como pro-

posta discutir a relação existente entre raça, gênero e espaço, com a intenção de

contribuir  para a produção do conhecimento geográfico dentro  dessas vertentes.

Embora seja interessante também tratar sobre a interseção de raça, gênero e espa-

ço junto a classe social, não abordaremos a última pelo fato de já haverem muitos

trabalhos e pesquisas geográficas que abordem esse tema, pois é um importante

foco de análise da geografia marxista. Essa produção, embora já tenha se iniciado

no campo geográfico há algumas décadas, ainda possui um arsenal teórico pouco

desenvolvido, se comparado às demais áreas do conhecimento geográfico. Afinal, o

espaço pode ser vivido e experienciado de forma diferenciada pelos sujeitos depen-

dendo de fatores como raça e gênero. Procuro, portanto, nessa pesquisa, mostrar

como o espaço de uma universidade pública é percebido e vivenciado por mulheres

negras que estudam nessa universidade. 

Analisaremos em que medida o espaço de uma universidade pública no Brasil

reproduz desigualdades de raça e gênero em sua estrutura. Como mulheres negras

que estudam na Universidade de Brasília percebem esse espaço? Em que medida o

espaço  da  Universidade  de  Brasília  é  percebido  como  um  espaço  acessível  a

todas(os) na mesma proporção? Esses questionamentos norteiam este trabalho, e é

através  dessas  indagações  que  desenvolveremos  uma  linha  argumentativa,  que

busque enriquecer o debate geográfico.

1.2. Argumento, objetivo e justificativa

Ao apontar as sobreposições presentes no espaço da UNB, as hierarquias im-

postas de forma silenciosa. Pretendo contribuir para a subversão do discurso geo-

gráfico, e da produção do conhecimento baseada em um discurso hegemônico e

universalizante, do qual muitos grupos são excluídos por simplesmente não existi -

rem na produção do conhecimento hegemônico. O que almejo nesta pesquisa é evi-

denciar como os espaços públicos são segregados de acordo com a raça e o gêne-

ro. O argumento que pretendo elaborar com essa pesquisa é que a universidade,

enquanto espaço público reproduz a estrutura social brasileira, em que mulheres ne-
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gras possuem enormes obstáculos e discriminações para combater no seu dia a dia

no espaço universitário.

Embora vários dados oficiais venham denunciando uma transformação nesse

quadro social (IPEA, 2013), ela ainda é muito lenta e insuficiente para se pensar que

essas questões foram reparadas e não trazem a necessidade de debates e produ-

ções científicas a respeito desse fenômeno. Portanto, é necessário adentrar nesses

temas de estudos para se procurar soluções e se entender o porquê do desenvolvi-

mento desses.

Desta maneira, procura-se apontar a necessidade de debater a respeito dos

assuntos marginais na geografia, que para se entender o espaço é preciso ir além

de um discurso hegemônico: é necessário trazer voz a atores sociais que represen-

tam uma minoria qualitativa; é preciso reconhecer a fragmentação do espaço, de

como ele é extremamente heterogêneo. A vivência do espaço se diferencia de uma

pessoa para outra, de acordo com sua etnia/raça, e também com seu gênero. Será

através de estudos geográficos subversivos que teorizaremos essa pesquisa, be-

bendo em estudos geográficos novos e marginalizados pela geografia brasileira (SIL-

VA, 2009; CORRÊA, 2014; RATTS, 2003): estudos que denunciam as desigualdades

de raça, gênero e sexualidades vividas no espaço brasileiro para dessa forma possi-

bilitar a continuidade desses questionamentos, para que no futuro, outras(os) pes-

quisadoras(es) também se encorajem e desenvolvam pesquisas nessa área do co-

nhecimento geográfico ainda tão desvalorizada pela geografia brasileira (veja item

1.3 e cap. 2).

1.3. Referencial Teórico e metodologia

Para materializar essa proposta pretendo analisar as relações invisíveis pre-

sentes no espaço da Universidade de Brasília, relações que mulheres negras man-

têm nesse espaço, buscando através de entrevistas entender como é a relação de-

las nas variadas fragmentações do espaço acadêmico. Iremos, dessa forma, fazer

um estudo de caso que aborde a necessidade de se entender a interseção entre es-

paço, raça e gênero.
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Primeiramente,  foi  feita  uma pesquisa  bibliográfica,  buscando  conseguir  o

maior número de material teórico já produzido na geografia brasileira referente a gê-

nero e raça. Após ter acesso às pesquisas geográficas referentes ao tema, foi ne-

cessário fazer uma avaliação de quais realmente seriam úteis para nossa pesquisa,

tendo que peneirar os artigos que seriam utilizados para nortear nossa pesquisa. Afi-

nal, as abordagens de gênero e raça, dentro da geografia, podem ser diversas: teo-

ria queer, por exemplo, que trabalha com as espacialidades homoafetivas, de trans-

gêneras(os), travestis, dentre outras (ORNAT, 2008). Um grande pesquisador da ge-

ografia brasileira nesse campo é José Ornat (2008). Portanto, somente após a leitu-

ra dessas obras foi possível determinar quais seriam utilizadas como referencial te-

órico do trabalho; ou estudos sobre a violência de gênero como a obra. Porém, os

artigos que não são utilizados como referencial teórico têm uma relevante importân-

cia na pesquisa como Souza & Ratts (2008), ou Souza (2012),  Ornat (2008). Por

meio da bibliografia destes, foi  possível acessar o material teórico utilizado como

base dessa pesquisa, e ainda por cima foi possível perceber o potencial que esses

temas possuem dentro da produção do conhecimento geográfico.

Segundo Cirqueira e Corrêa (2015, p. 29) o debate étnico/racial da geografia

brasileira possui “quatro tendências teórico-metodológicas de abordagem acerca do

tema. São elas: espaço e relações étnico/raciais; identidades e territorialidades ne-

gras; geopolítica dos países africanos; e, território e lugar nas manifestações cultu-

rais negras.” A nossa pesquisa pode ser associada à tendência referente ao espaço

e as relações étnico/raciais, tendo em vista que raça, ao longo da história da ciência,

esteve presente em diversas pesquisas científicas, porém sempre abordada a partir

de uma ótica biológica, e partindo de um discurso hegemônico que coloca as dife-

renças raciais entre brancos e não-brancos como fator determinante para a superio-

ridade branca em relação aos não brancos, em todos os aspectos (SUELI,  2003

apud RATTS, 2003). Dessa forma, se naturalizou o racismo acadêmico e esse tema

não levou a questionamentos, trazendo silêncio e invisibilidade de sujeitos não-bran-

cos para dentro da academia. Porém, já é do senso comum que no mundo existe

apenas a raça humana, mas isso não impediu uma reprodução implícita e natural de
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discriminações com os não-brancos. Nesta pesquisa, abordaremos raça como uma

construção social, que está presente na leitura do espaço (CORRÊA, 2014).

Além das pesquisas referentes ao debate étnico-racial, foi feita uma intensa

pesquisa sobre gênero. No Brasil, a questão de gênero na geografia tem como gran-

de impulsionadora a Professora Doutora Joselí Maria Silva, a qual realiza um intenso

arsenal teórico referente a gênero e sexualidades, permitindo a produção de vários

trabalhos referentes a gênero e sexualidade através de abordagens variadas, é im-

portante ressaltar que ela não foi a primeira autora a abordar a questão de gênero

dentro da geografia. Pois, na geografia de gênero são abordados temas referentes à

condição da mulher, às feminilidades, às masculinidades, as diversas relações que

diferentes grupos de gênero podem exercer no espaço. Através do Grupo de Estu-

dos Territoriais (GETE), e a Revista Latino-Americana de Geografia e Gênero foi

possível ter acesso a uma infinidade de artigos relativos às diversas abordagens de

gênero e sexualidades, dentre elas, abordagens relativas a gênero e raça.

Estudos geográficos na interseção das temáticas de raça e gênero são ainda

mais escassos, porém o material existente é de grande utilidade para esta pesquisa,

pois por serem temas marginais, possuem poucas produções, e a interseção dos te-

mas se torna mais difícil.  Porém, mesmo com poucas referências relacionadas a

essa interseção, algumas(uns) geógrafas(os) se desafiaram a realizar estudos a res-

peito  dessa interseção.  O Doutor  e professor   Alecsandro Ratts  é  na atualidade

quem mais desenvolve pesquisas relacionadas à interseção entre raça e gênero na

geografia brasileira, como orientador em dissertações e teses (CIRQUEIRA & COR-

RÊA 2014; SOUZA & RATTS, 2008). Enfim, é dentro da comunidade científica da ge-

ografia brasileira quem mais aborda essa interseção, e é uma referência para outros

geógrafos que procuraram desenvolver estudos sobre essa interseção.

Além da bibliografia geográfica para o desenvolvimento do trabalho, também

foi realizado um levantamento de pesquisas feitas por órgãos públicos como o “Dos-

siê de mulheres negras:  retrato das condições de vida da mulher negra no Brasil”,

realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2013). Nesse estudo



20

são ofertados vários dados (e reflexões sobre esses dados) acerca de mulheres ne-

gras com graduação, que servem para contextualizar nossa pesquisa dentro do ce-

nário brasileiro. Além desses dados, procurou-se apoio no regimento interno da Uni-

versidade de Brasília (DEG; UNB, 2013), e a um estudo realizado pela própria Uni-

versidade de Brasília que é denominado como: Análise do sistema de cotas para ne-

gros na Universidade de Brasília – Período: 2º semestre de 2004 ao 1º semestre de

2013.

Junto a esse trabalho de coleta de dados e do referencial teórico que será uti-

lizado nessa pesquisa, foi feito um trabalho empírico. O trabalho empírico se deu,

primeiramente, por meio da elaboração de um questionário com entrevistas semi-

estruturadas (FRASER, 2004) (que visa detectar a vivência de mulheres negras que

estudam na Universidade de Brasília), para assim, podermos compreender a acessi-

bilidade desse espaço a essas estudantes. Posteriormente, de forma aleatória, fui

em busca de mulheres negras que estudam na UNB que estivessem dispostas a

responder o questionário, e dessa forma poderem mostrar como vivenciar é para

cada uma delas o espaço da universidade como mulher negra.

As doze entrevistadas foram escolhidas de forma aleatória, o que gerou um

perfil variado de visões e opiniões entre as entrevistadas. Portanto, não houve um

critério de escolha, o que teve como consequência a diferença de tempo de estudos

dentro da Universidade de Brasília, ou seja, algumas estavam cursando o primeiro

semestre, outras já estavam no sexto ou sétimo semestre. O tempo de vivência na

universidade demonstrou uma diferença nos olhares destas alunas quanto  ao senti-

mento de ser mulher e negra dentro da Universidade de Brasília. Mesmo com o fato

de as alunas entrevistadas terem sido escolhidas aleatoriamente a maioria das esn-

trevistadas estao ligadas as areas do conhecimento das ciencia humanas, o que não

permitiu ter uma visão concreta da receptividade da universidade para essas mulhe-

res, porém foi possível analisar como era a visão de cada uma delas sobre ser mu-

lher e negra na UNB, permitindo identificar pontualmente como essas vivências po-

dem variar.
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Tendo em vista os textos que estão servindo de base teórica para esta pes-

quisa,  foi  possível  entender  qual  abordagem teórico-metodológica  seria  utilizada

para guiar a pesquisa, dessa forma, a abordagem pós-estruturalista ou pós colonial

foi a que mais atendia as necessidades da pesquisa. O fator importante para essa

escolha foi o fato de ser um tema que trata das diferenças e questiona essas dife-

renças, portanto, mesmo que haja uma grande variedade de possibilidades dentro

desta abordagem esta é a que melhor considera as diferenças que estamos  anali-

sando. A abordagem metodológica pós-estruturalista ou pós-colonial, segundo Pe-

ters (2000, p. 50) citado por Tonini (2002) são diversas as vertentes que podem ser

reunidas sob o rótulo de pós-estruturalismo, porém elas têm como objetivo reavaliar

de forma radical a cultura do Iluminismo junto a sua concepção de razão universal.

Todas as vertentes do pós-estruturalismo pretendem destacar as noções de diferen-

ça, de determinação local, das descontinuidades e rupturas históricas, da repetição

(Peters, 2000, p. 37 apud Tonini, 2002). A primeira geração pós-estruturalista se for-

mou nos anos 60 do século XX, na França, e foram inspirados, por exemplo, por:

Jacques Derrida, Michael Foucault, Gilles Deluze, Jean Baudrillard (TONINI, 2002).

Essa perspectiva teórica é utilizada nesta pesquisa monográfica pelo fato de

romper com estruturas  fechadas, dentro de um modelo de ciência baseada no posi-

tivismo (VEIGA-NETO, 1995ª apud TONINI, 2002). Segundo Tonini (2002):

A força desse movimento de ruptura, iniciado nos anos 50, re-

sulta na luta contra os ditames de uma reflexão que pretendia

ser uniforme e regular, e operaria a partir de uma lógica geral

dedutiva.  Dessa forma,  renunciar  às  tentações  normativas  e

prescritivas dos julgamentos de valores absolutos passa a ser

uma atitude privilegiada.

A partir dessa perspectiva, buscamos romper com o discurso geográfi-

co hegemônico, e universal. Procuramos aqui entender as diferenças, as singulari-

dades e especificidades de grupos sociais subalternizados pela hierarquia social.

Procuramos através dessa perspectiva, entender as relações sociais presentes no
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espaço, entendendo que mulheres negras possuem uma relação com o espaço dife-

rente de homens brancos (que são a figura principal do discurso hegemônico).  

1.4. Estrutura da pesquisa

Este trabalho apresenta cinco (5) divisões, sendo a primeira referente à intro-

dução do tema, contendo uma contextualização geral do tema e em seguida apre-

sentando os objetivos, o objeto, a justificativa, a hipótese e os procedimentos meto-

dológicos utilizados.

O segundo capítulo é composto pelas bases teóricas que sustentam o traba-

lho, sendo dividido em três subcapítulos: o primeiro para abordar a questão de gêne-

ro na geografia, o segundo para abordar a questão de raça na geografia, e o terceiro

para abordar a interseção de raça e gênero na geografia.

O terceiro capítulo é destinado à parte empírica da pesquisa, em que será

analisado o espaço da Universidade de Brasília, tendo como base as entrevistas e o

regimento interno da universidade junto à análise de cotas feita pelo decanato de

graduação e de estudos realizados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

(IPEA). Este capítulo se divide em três subcapítulos. O primeiro subcapítulo (3.1)

abordará como é ser mulher na Universidade de Brasília. O segundo (3.2) vai discor-

rer sobre a vivência das mulheres negras na UNB através da perspectiva das cotas

raciais. O último subcapítulo (3.3) se destina a discutir sobre a interseção entre gê-

nero e raça na Universidade de Brasília, sobre a dupla discriminação que as mulhe-

res negras entrevistadas sofrem na UNB. 

O quarto capítulo será referente às considerações finais, aos resultados obti-

dos na pesquisa monográfica, às respostas encontradas. O item 5 apresenta a refe-

rência bibliográfica utilizada para pesquisa monográfica. Por último, está o item 6,

que contém o apêndice, em que está disponível a transcrição das entrevistas reali-

zadas para o trabalho empírico.



23

2. Bases Teóricas

Para se entender a necessidade desses capítulos é preciso entender a necessidade

que a Geografia brasileira possui de superar o discurso hegemônico, eurocêntrico

que analisa a história de forma linear (SILVA, 2009; CORRÊA, 2014; RATTS, 2003).

O presente capítulo busca argumentar e teorizar com base nos estudos pós-coloni-

ais  em que  estão  inseridos  os  trabalhos  de  Silva  (2009),  Ratts(2003)  e  Corrêa

(2014), pois estes autores são os principais pesquisadores que buscam teorizar as

questões de raça e gênero dentro de um viés pós-estrutural e que correspondem ao

olhar sobre o objeto desta monografia.

Desta forma, é importante ressaltar a existência de diversos trabalhos relativos à

raça na geografia brasileira como por exemplo A África brasileira: população e terri-

torialidade (ANJOS, 2011); ou História de vida, produção literária e trajetórias urba-

nas da escritora negra Carolina de Jesus (SILVA, 2006); ou Territorialidades negras

no território nacional: processos sócio-espaciais e normatização da identidade qui-

lombola (ISOLDI, 2010). Porém, por mais que esses excelentes trabalhos abordem

raça e geografia, procurei focar nos trabalhos de Corrêa (2014) e Corrêa e Cirqueira

(2014) para poder teorizar raça na geografia, pois estes autores possuem nesses

trabalhos uma profunda teorização sobre a relação entre raça e o espaço, e os ou-

tros trabalhos citados são trabalhos empíricos, estudos de caso, mas de igual impor-

tância para a geografia brasileira. 

A abordagem sobre gênero já é antiga na geografia internacional (SILVA, 2009), mas

no Brasil a principal geógrafa que teoriza as epistemologias feministas e procura de-

senvolver os estudos sobre gênero na geografia brasileira é A geógrafa Joselí Maria

Silva. Portanto existem muitos trabalhos sobre gênero na geografia brasileira como

Casa e família na geografia: estratégias espaciais de mulheres sem-teto na constru-

ção do lar (MOREIRA, 2013); ou “a gente é invisível”: sobre espaço carcerário femi-

nino e gênero (FIORAVANTE, 2012); ou A “Fiel”, a “Amante” e o “Jovem Macho Se-

dutor”: Sujeitos de gênero na periferia  racializada (PINHO, 2007). Esses trabalhos

possuem grande contribuição para o desenvolvimento da geografia de gênero. 
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Portanto  a  opção de utilizar  majoritariamente  autores  como Silva  (2009),  Corrêa

(2014) e Ratts (2003) se deve ao fato destes trabalhos serem os que teorizam de

forma intensa e profunda os debates sobre raça e sobre gênero dentro da geografia

brasileira. Estes autores são utilizados como referência em diversos trabalhos em-

píricos relativos à gênero e/ou raça dentro da geografia brasileira. 

2.1. Gênero como pauta na Geografia

Para se pensar em gênero como pauta na Geografia, antes devemos pensar

nas ausências e silêncios produzidos pelo pensamento geográfico. É preciso enten-

der que o discurso hegemônico que guia a geografia brasileira desconsidera a exis-

tência de diversos atores sociais, minorias e diversidades presentes no espaço. Por-

tanto, é através da detecção e comprovação dessas ausências e silêncios, que a ge-

ografia de gênero no Brasil está abrindo caminhos para produzir epistemologias que

questionam e apontam essas ausências, e a partir dessa denúncia desconstroem as

“verdades” e paradigmas, para assim ser possível inserir no debate geográfico ato-

res sociais que não estavam presentes na análise do espaço.

Através da evolução do movimento feminista – desde o seu início na primeira

onda do movimento, em que as mulheres reivindicaram por igualdade legal perante

os homens, como o direito ao voto, igualdade salarial, dentre outros – na segunda

onda, em que as pautas se direcionaram para reivindicações relacionadas à liberda-

de sexual, dentre outras, que o movimento feminista se inseriu na Geografia. Na dé-

cada de 70 se iniciou no pensamento geográfico o que chamamos de “epistemologi-

as feministas”. Esse movimento iniciou nas universidades europeias, principalmente

na Inglaterra e nas universidades norte-americanas, sendo essas “epistemologias fe-

ministas” muito pouco exploradas nas universidades da América Latina. Essa nova

forma de se produzir conhecimento geográfico, tem como focos principais três pon-

tos, segundo os grupos de estudos Women and Geography Study Group , citado por

Silva (2009)

(...) construir a igualdade entre homens e mulheres no âmbito

da  disciplina;  centrar  as  investigações  geográficas  sobre  as
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mulheres;  e  desafiar  as  filosofias,  conceitos  e  metodologias

que sustentavam a hegemonia da geografia masculina, confor-

me argumenta Women and Geography Study Group (WGSG,

1984 apud Silva, 2009).

Segundo a autora, a produção do conhecimento geográfico é baseada em re-

lações de poder, e a produção do conhecimento científico está atrelada a uma cons-

trução social. Portanto, a partir desse ponto de vista é possível questionar as “verda-

des” estabelecidas pela ciência geográfica, é preciso além de questionar essas “ver-

dades” e paradigmas estabelecidos pelo saber hegemônico, desconstruir e trazer

novas possibilidades de temas de pesquisa. Os silêncios, a inexistência, e a ausên-

cia presentes na produção do conhecimento geográfico precisam ser combatidos. E

essa foi/é uma luta importante dentro do meio acadêmico, pois abre os caminhos

para se pensar novas formas de “pensar o espaço” e de produzir conhecimento (Sil-

va, 2009).

Essas ausências e esses silêncios dentro do saber científico, de acordo com

autores pós-coloniais – Aníbal Quijano, Joselí Maria Silva, Alecssandro Ratts, Judith

Buttler, e outros – são causados pela forte hierarquização presente na produção do

conhecimento científico, “ratificando o poder de grupos hegemônicos e, consequen-

temente, de suas próprias teorias científicas.” (Silva, 2009; p. 25). Segundo Silva

(2009), as desigualdades de raça, sexo e sexualidade também estão presentes den-

tro  do  pensamento  geográfico hegemônico,  não possuindo visibilidade dentro da

produção do conhecimento. As geografias feministas buscam uma nova forma de

analisar e perceber o espaço, tirando o silêncio dos sujeitos sociais que foram histo-

ricamente inexistentes na produção do conhecimento científico.

No início dos trabalhos sobre gênero, na década de 1970 as geógrafas que

trilhavam esse caminho de pesquisa focavam na categoria “mulher” para desenvol-

verem seus estudos. Nesses estudos iniciais, durante dez anos, de acordo com Mc-

Dowell (1990 apud Silva, 2009) procuraram evidenciar a grande desvalorização das

“relações de gênero como elemento de organização da sociedade” dentro dos de-
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partamentos de geografia, pois nenhuma disciplina da área de geografia humana era

permeável a esses temas de estudo. Rose (1993b apud Silva, 2009) argumenta que

a geografia é um conhecimento masculino. Essas autoras buscaram denunciar o ca-

ráter hierarquizado e generificado do conhecimento geográfico. Porém, aos poucos

essas geógrafas foram conseguindo espaço dentro do meio acadêmico, inserindo a

questão de gênero nos currículos das disciplinas da área de geografia humana, até

mesmo criando disciplinas que abordassem diretamente a questão de gênero, e pu-

blicando artigos em importantes revistas geográficas como Progress in Human Geo-

graphy (SILVA, 2009).

Porém, a categoria “mulher” que era utilizada, logo foi superada, afinal essa

categoria tem em suas estruturas um caráter naturalizado, biologizado. Todavia as

geógrafas feministas não se agradavam desse caráter embutido na categoria “mu-

lher”. Portanto, as “epistemologias feministas” passaram a beber na fonte do marxis-

mo, levando ao debate acadêmico a interseção entre desigualdade de gênero e

classe social, trazendo também nesses debates a noção de patriarcado. Foi através

desses debates que elas perceberam que as relações  de subordinação/dominação

referentes ao gênero estão também relacionadas às relações de subordinação/domi-

nação das classes sociais, percebendo que as relações de gênero não estão isola-

das, e fazem parte de um todo maior. Compreendendo essas interseções seria pos-

sível entender melhor as opressões sofridas (SILVA, 2009).

As geógrafas feministas entendem o patriarcado como um “sistema de rela-

ções hierarquizadas” Silva (2009, p.33) que gera desigualdades devido ao fato de

uns deterem poder e outros não. Elas defendem que o patriarcado gera a “suprema-

cia da autoridade masculina sobre a feminina” (IDEM) nas variadas dimensões da

esfera social. Segundo  Linda Mc Dowell (1999 apud SILVIA, 2009), a noção de pa-

triarcado ainda se mostra insuficiente para analisar as diferentes dimensões que as

desigualdades de gênero podem se relacionar. Segundo a autora, essa abordagem

não é eficaz por ser muito generalizadora, pois as relações podem se desenvolver

em diferenciados contextos históricos e espaciais.



27

As relações de gênero estão presentes em qualquer sociedade, podendo vari-

ar sua posição no espaço a depender do ponto de vista do pesquisador (a) e de vá-

rias interseções. As geografias feministas, a partir da década de 90, sendo influenci-

adas pelas teorias pós-coloniais e pós-estruturalistas acabaram por produzir pesqui-

sas que buscassem evidenciar as diferenças entre as diversas variações de gênero,

e como gênero pode variar de acordo com sexualidade, classe, raça e etnia. O papel

de duas autoras foi muito importante, para poder evidenciar as diferenças entre as

diversas feminilidades e diferentes espacialidades vividas pela mulher, são elas bell

hooks2 e Gayatri Spivak. Essas autoras: 

Criticam o protagonismo das mulheres brancas, de classe mé-

dia, na maior parte dos estudos feministas, evidenciando as cli-

vagens da pseudounidade do movimento e chamando a aten-

ção para as relações de poder e as diferenças existentes den-

tro da genérica categoria das mulheres, em torno da qual o mo-

vimento estava fundamentado, conforme argumenta McDowell

(1999) (SILVA, 2009; p. 39).

Dessa forma, a geografia de gênero foi se consolidando de forma mais demo-

crática, buscando mostrar as diversas realidades de gênero que existem no espaço,

e como esse espaço pode ser vivido e experienciado de forma fragmentada, afinal

são grupos de contrapoder, que vivem o espaço de forma descontínua, estão fora de

uma ordem hegemônica. Sendo assim, o espaço privado não é vivido da mesma for-

ma que o espaço público para as mulheres negras, por exemplo. Em cada esfera

possuímos uma diferente vivência. Quando se é um grupo marginalizado, é preciso

exercer um contrapoder para poder ter voz na sociedade. Esse contrapoder encon-

tra fissuras dentro do poder hegemônico dominante, podendo assim lutar por direitos

e por espaços na sociedade. Segundo Silva, McDowell em “The baby and the ba-

thwather, diversity deconstruction and feminist theory in geography” o argumenta que

o: 

Reconhecimento das diferenças entre as mulheres não exclui

2 “bell hooks” é como Gloria Jean Watikins se autodenomina. 
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uma unidade de interesses comuns ao grupo, já que, mesmo

frente  as  mais  variadas criações sociais  das  feminilidades e

das masculinidades ainda persistem as noções de inferioridade

das mulheres enquanto grupo social, reforçando a ideia de que

o reconhecimento das diferenças fortalece a luta feminista em

vez de enfraquecê-las. (McDowell1991b apud SILVA, 2009).

No entanto, as correntes pós-colonialista e pós-estruturalista são guiadas pela

premissa de ressaltar as diferenças, em não compactuar com qualquer conceito que

gere dualidades e generalizações nos conceitos de gênero,  raça,  classe,  ou em

qualquer outra categoria social, mesmo que minimamente. Portanto, na década de

1990, as “perspectivas desconstrucionistas do conceito de gênero reivindicaram no-

vas formas de produzir o saber geográfico” (Silva, 2009; p. 40). Dessa forma, é com

base na negação da universalidade do pensamento, a negação de que a modernida-

de é o único ponto de partida para se produzir o saber geográfico que apoiaremos

nossa pesquisa, afinal é a partir da diversidade que estamos analisando nosso obje-

to.

Segundo Mignolo (2004 apud SILVA, 2009- p. 56) em decorrência dos protes-

tos que questionavam os privilégios epistêmicos de gênero e raça, por meio de mu-

lheres, de negras(os) e homossexuais que se “deflagrou definitivamente a crise mo-

derna, bem como uma reflexão em torno de suas consequências históricas e éticas

para o mundo colonizado”. Em SILVA (2009) é argumentado que é necessário supe-

rar a visão eurocêntrica do mundo, em que o discurso científico é considerado como

neutro e universalizante que a geografia feminista se apoia. A autora não condena

essa visão científica, mas critica como essa visão única de mundo, e este modo úni-

co de se construir o pensamento científico produz silêncios e ausências. A geografia

brasileira ainda se mantém resistente às questões marginais da sociedade – raça,

gênero, sexualidades, dentre outros – pois, adota o fazer científico da modernidade

como a única forma de se produzir conhecimento.

Portanto, os geógrafos brasileiros que se desafiam a adentrar nas pesquisas
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referentes a gênero possuem grandes obstáculos pelo caminho. Como produzir di-

ante da ausência?

Como é possível produzir diante da inexistência? Para isso é preciso provar o

que existe, para a partir daí analisar o que é desconsiderado na hora de se observar

o espaço. Segundo Boaventura de Souza Santos (2004), citado em Silva (2009)

[…] activamente produzido como não existente, isto é, como

uma alternativa não-credível ao que existe. O seu obejecto em-

pírico é considerado impossível à luz das ciências convencio-

nais, pelo que sua simples formulação representa já uma ruptu-

ra com elas. O objectivo da sociologia das ausências é trans-

formar ausências em presenças. (SANTOS, 2004; p. 786 apud

SILVA, 2009; p.58).

A geografia brasileira permanece resistente às temáticas referentes a gênero,

enquanto as demais ciências sociais já possuem gênero como um tema presente na

construção do saber científico. Silva (2009, p. 60) argumenta que quando as rela-

ções humanas são o foco da ciência deve-se levar em consideração de que a huma-

nidade é heterogênea, e que as relações entre homens e mulheres variam de acor-

do com o tempo e espacialidade que essas relações estão sendo analisadas. Por-

tanto é uma categoria de análise importante.  É possível perceber uma diversidade

de temas que podem ser utilizados como foco de análise da geografia, como afirmou

em Geografias Subversivas (2009) a autora Joselí Maria Silva

Existem alguns temas que, em que pese a sua inequívoca im-

portância, a geografia brasileira tem ignorado, tais como a femi-

nização da pobreza, o aumento da proporção de mulheres che-

fes de família, as migrações femininas no mundo, as economi-

as  nacionais  baseadas  em remessas  de  capitais  e  o  modo

como esses elementos redesenham as relações entre os sexos

nos locais de origem, a participação das mulheres nos movi-
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mentos camponeses ( como no Movimento dos Sem-Terra) e,

acima de tudo,  os efeitos desiguais  que a globalização está

produzindo em mulheres e homens. (SILVA, 2009; p 60-61)

Se observarmos os currículos das universidades brasileiras de geografia é

possível perceber a inexistência de disciplinas que abordem a questão de gênero, e

também podemos observar a ausência de mulheres na historiografia da geografia

brasileira, apesar de ser observada uma crescente feminização dentro da geografia

do Brasil. Isso demonstra o caráter androcêntrico da ciência geográfica no Brasil, a

qual utiliza uma linguagem sexista nas produções existentes, e também as referên-

cias bibliográficas são altamente masculinas, ou seja, além de não haver temas de

gênero incorporado como categoria de análise na geografia não observamos a pre-

sença equilibrada de homens e mulheres nas referências bibliográficas.

No entanto, é possível observar, Segundo Silva (2009) uma crescente femini-

zação da geografia, o número de mulheres presentes na produção geográfica não

acarretou numa mudança de temas a serem pesquisados. Ao observarmos a área

da epistemologia, por exemplo, percebemos que as “epistemologias feministas” rara-

mente são mencionadas, embora elas tenham sido criadas nos anos 70 nas univer-

sidades anglo-saxãs, observamos a ausência dessas epistemologias na geografia

brasileira.

(...)A utilização de linguagem sexista é um elemento fundamen-

tal para se compreender a ocultação das mulheres no discurso

científico, tendo em conta que é por meio da linguagem que a

humanidade se comunica, constrói e interpreta a realidade so-

cial. Portanto, é imperioso que se desenvolva uma crítica a res-

peito dessa linguagem androcêntrica fortemente difundida nos

planos pedagógicos da geografia brasileira, para ensejar novas

possibilidades de abordagens e linguagens.(...) A naturalização

da desvalorização do feminino na geografia  brasileira é algo

tradicional e profundamente enraizado, difundido como inques-

tionável  pelos  conteúdos  curriculares  obrigatórios.  (SILVA,
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2009; p. 74)

Silva (2009) nos mostra que só podemos falar sobre as ausências, a partir de

um ponto de vista que observe a estrutura da geografia institucionalizada no Brasil, e

existem três pontos em que o discurso da geografia brasileira está apoiado: a base

eurocêntrica de constituição do saber; o apego à constituição material do espaço, do

qual emana a pretensa naturalidade; a permanência do sujeito genérico e universal,

que invisibiliza os demais grupos sociais que não estão identificados com o protago-

nismo do homem branco, ocidental, cristão Silva (2009).

De acordo com Lander (2005) citado por Silva em  Geografias subversivas

(2009a)  a colonialidade e a modernidade são faces contraditórias e mutuamente

complementares, uma só existe devido à existência da outra. Porém, o que perma-

neceu na ciência foi a face da modernidade, tida como brilhante e única. Mignolo

(2004, p. 666 apud Silva 2009) argumenta que a modernidade é tida como um cami-

nho único de se fazer ciência, e essa é só a metade da história, a outra metade nun-

ca foi contada pelo fato de a historiografia científica ter sido elaborada apenas pela

modernidade. “A colonialidade era o espaço sem voz (sem ciência sem pensamento

sem filosofia) que a modernidade tinha, e ainda tem, de conquistar, de superar, de

dominar.” (MIGNOLO, 2004 apud SILVA, 2009; p. 76).

Se analisarmos as obras doa pais da geografia, vai ser possível notar uma lin-

guagem sexista e uma visão preconceituosa destes em relação ao que não se defi-

ne como homem, branco, ocidental e cristão. Emmanuel Kant, que foi um grande

inspirador para os pais da Geografia, em sua obra Observações sobre o sentimento

do belo e do sublime é bem explícito sobre suas impressões sobre os povos negros,

por exemplo, e sobre a capacidade intelectual da mulher (SILVA, 2009a). No trecho

a seguir fica evidente sua impressão sobre a mulher, o feminino:

[…] o estudo laborioso ou a especulação penosa, mesmo que

uma mulher nisso se destaque, sufocam os traços, não obstan-

te delas façam, por sua singularidade, objeto de uma fria admi-

ração,  ao mesmo tempo enfraquecem os estímulos  por  dos
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quais exerce seu grande poder sobre o outro sexo. A mulher

que tenha a cabeça entulhada de grego, como a senhora Daci-

er,  ou que trave disputas profundas sobre mecânica como a

marquesa de Châlete só pode mesmo faltar uma barba, pois

com esta talvez consigam exprimir melhor o ar de profundidade

a que aspiram (KANT, 1993, p. 49 apud SILVA, 2009, p. 78)

Portanto, de forma silenciosa, é de nosso conhecimento, de que essas decla-

rações e estudos raramente são questionados, pois na medida em que nos apoia-

mos nesses autores para desenvolver os currículos da geografia brasileira, sem nun-

ca contestar ou questionar as visões dos filósofos criadores da ciência geográfica

estão compactuando com todas as ideias e argumentos que esses autores apresen-

tam. Não argumento nesse trabalho o abandono da produção científica baseada nos

grandes pais da geografia como Alexander von Humboldt, Carl Ritter ou Emmanuel

Kant, mas argumento sobre a necessidade de se ter uma posição crítica e questio-

nadora diante do que foi produzido por esses pensadores. Não procuro desqualificar

as obras da modernidade, mas busco nesta pesquisa argumentar o quanto é impor-

tante para a evolução da produção científica o questionamento de dogmas. Procuro

aqui me embasar em tendências pós-coloniais e pós-estruturalistas, que questionam

a visão única de mundo que parte da modernidade.

Para se entender gênero como uma categoria de análise geográfica, é preciso

questionar a ciência moderna, é preciso aceitar a heterogeneidade da humanidade e

dos espaços. “Superar o eurocentrismo na produção de uma geografia brasileira não

é adotar uma postura autocentrada, (...) mas produzir um saber  de forma dialógica,

de modo que todos os grupos possam construir as versões plurais da realidade soci-

al.” (SILVA, 2009; p. 80). A partir da construção de uma ciência que seja produzida a

partir do ponto de vista da colonialidade é que será possível que atores e temas

marginais estejam inseridos na produção do conhecimento científico:

A abordagem de grupos periféricos das relações de poder

envolve manifestações materiais pouco expressivas muitas vezes

arranjos intermitentes, descontínuos. Se considerarmos que as ci-
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dades são planejadas por homens, construídas por eles e que a

maior parte dos espaços públicos e produtivos é predominante-

mente masculina, fica evidente a impossibilidade de produzir a vi-

sibilidade feminina a partir do apego às formas materiais do tipo

uso  da  terra  ou  ainda  mediante  classificações  que  expressam

agentes hegemônicos. Esse raciocínio também se aplica à visibili-

dade de outros grupos não hegemônicos como de negros e dife-

rentes grupos homossexuais (SILVA, 2009; p. 80).

Portanto, as relações de gênero não possuem uma materialidade densa den-

tro da paisagem, porém isso não transforma essas relações em a- espaciais, como

argumenta Silva. Outro obstáculo a se enfrentar na geografia brasileira é a questão

de os agentes produtores do espaço, que são adotados pela nossa geografia são

genéricos e universais. Portanto, são agentes que não expressam as singularidades

e especificidades de variados grupos que fogem à ordem hegemônica. Contudo, a

geografia brasileira é produzida tendo como agentes trabalhadores e patrões, que

são representados pelas instituições e pelas grandes empresas, por figuras genéri-

cas e masculinas, tornando, dessa forma, os demais agentes sociais inexistentes.

Então, para “adotar a perspectiva de gênero na geografia brasileira significa romper

com tais generalizações e partir para análises centradas na pluralidade dos seres

humanos, o que exige novos caminhos metodológicos.” (SILVA, 2009 p. 81).

2.2. Raça como pauta na geografia

Toda a pesquisa está sendo guiada pelas teorias pós-estruturalistas. Por esse

motivo para iniciarmos a argumentação sobre a necessidade de inserir raça como

uma categoria de análise na geografia devemos nos voltar,  aqui nesta pesquisa,

para a crítica pós-colonial à visão eurocêntrica do mundo. Segundo Gabriel Siqueira

Corrêa (2014) a corrente crítica-marxista se baseia na experiência espacial contínua,

única e linear, produzindo a inexistência de tudo que está fora dessa linha única de

raciocínio. Por isso, é urgente a construção de leituras de mundo que permitam visu-
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alizar a heterogeneidade das experiências espaciais.

Antes de iniciar a argumentação referente à importância de se debater raça

dentro da geografia, será apontado o caminho que esta pesquisa está trilhando ao

se referir à raça. Raça é uma expressão que não possui um contorno determinado e

fixo. Ao examinar a literatura referente à raça é possível perceber que ela não possui

uma definição fixa que permita uma demarcação de seu significado e moldura (SOU-

SA, 2011). A questão da dificuldade de se construir uma afirmação para raça é que

mesmo após mais de 500 anos de subjugação do povo africano, ainda é visível a di-

ficuldade em se explicar as violências que pessoas de fenótipos negros sofrem em

seu cotidiano. Portanto se

Os conceitos que buscam problematizar a negritude ainda

possuem dificuldade de precisão, é porque a exatidão das práticas

sociais que engendram pensamentos e ações racistas ainda se

apresenta como realidade de difícil tangência e aceitabilidade, ain-

da que tais pensamentos e ações permaneçam existentes em am-

plitude. (SOUSA, 2011; p. 20-21)

Donna Haraway (1997 apud SOUSA, 2011) aponta que conceituar essa cate-

goria  sempre foi  uma tarefa problemática.  Segundo Haraway(1997 apud SOUSA

2011) é comum o desconforto do uso do conceito de raça. “O caráter instável e, por

vezes desestabilizador de seu conteúdo, coloca esta ideia no mesmo conjunto de

outras de também difícil emprego, como sexo ou natureza” (HARAWAY, 1997 apud

SOUSA, 2011, p. 21). Ao citarmos raça como categoria de análise deve ser levado

em consideração todas as tensões que esta categoria possui com as instituições e

paradigmas presentes na sociedade. De acordo com Sousa (2011) a questão históri -

ca e política estão sempre cegas para a condição do negro, o que dificulta a utiliza-

ção da categoria raça. É comumente sabido que podemos utilizar a raça tanto para

ofender, desqualificar, ou para se referir ao sujeito de forma positiva (SOUSA, 2011).

Portanto, é preciso aceitar que a categoria raça é uma categoria que gera muita po-

lêmica e desafios. Para trabalhar esta categoria de análise nesta pesquisa, é neces-

sário desassociar esta ao caráter natural e biológico que lhe foi atribuído por muito
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tempo.

Segundo Kabengele Munanga (2004 apud SOUSA, p. 24) através do desen-

volvimento da ideia de raça foi instituído um discurso que hierarquiza os sujeitos por

meio dos fenótipos, como a cor, por exemplo. Além de gerar hierarquias esse discur-

so sobre raça atribuiu características morais, psicológicas e intelectuais de acordo

com os fenótipos (SOUSA, 2011). Aníbal Quijano é um pesquisador da atualidade

muito utilizado para nortear o debate sobre raça. Para este autor, a ideia de raça foi:

Imposta como critério básico de classificação social universal

da população mundial, de acordo com a ideia de “raça” foram

distribuídas as principais novas identidades sociais e geocultu-

rais do mundo. (…) Sobre ela se fundou o eurocentramento do

poder mundial capitalista do trabalho e do intercâmbio. E, tam-

bém sobre ela, se traçaram as diferenças e distâncias específi-

cas de poder, com as suas cruciais implicações no processo de

democratização de sociedades e Estados, e da própria forma-

ção de Estados-nação modernos. (QUIJANO, 2007, p. 43 apud

SOUSA, 2001, p. 25).

Segundo Munanga (2004 apud SOUSA 2011) o termo racismo, a partir da dé-

cada de 1970, não é mais utilizado para se referir a indivíduos negros. “O eixo cen-

tral da ideia que é a de desqualificação do outro, passa a ser utilizado para designar

também os preconceitos das mais diferentes ordens, como contra mulheres, homos-

sexual, pobres, etc.” (MUNANGA 2004 apud SOUSA, 2011, p. 27). Portanto, segun-

do Sousa (2011) esse contexto é o ponto inicial da ressignificação da ideia de raça.

Desta forma, Sousa (2011) aponta que raça tem sido desassociada de seu valor pe-

jorativo, e tem tido seu sentido modificado, sendo hoje uma categoria de análise que

carrega um conteúdo político e se afasta de sua concepção biológica.

 Existem muitas relações sociais que não são inseridas no discurso eurocên-

trico do mundo. A partir do entendimento de que a humanidade é heterogênea, e que

a leitura de mundo a partir da modernidade não é suficiente para debater sobre as
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diferenças entre os povos, é que o debate racial se torna importante na geografia

(CORRÊA,  2014).  É  preciso  entender  que a  “dimensão racial,  historicamente  foi

construída como uma ferramenta de poder para acentuar as desigualdades no espa-

ço” (CORRÊA, 2014, p. 2). Portanto, para entendermos a trajetória dessa pesquisa é

preciso reforçar que o conceito de raça, aqui, é utilizado como uma construção soci-

al.

Para debatermos sobre raça na geografia é preciso entender a pluri-versalida-

de, que Segundo Walter Mignolo (2003)

Acerca da relação entre pluri-versalidade o autor faz uma cons-

trução inserindo nesse debate a questão da modernidade e co-

lonialidade. Para ele, “O problema é que não pode haver um

caminho, uni-versal. Tem de haver muitos caminhos, pluri-ver-

sais. E este é o futuro que pode ser alcançado a partir da pers-

pectiva da colonialidade com a contribuição dada pela moderni-

dade, mas não de modo inverso. O primeiro cenário conduz a

pluri-versalidade; o segundo, a uni-versalidade, a uma inclusão

generosa do diverso dentro do mesmo lado bom da modernida-

de” (MIGNOLO, 2003, p. 678 apud CORRÊA, p. 2).

Dessa forma, é preciso entender o mundo dentro da visão de pluri-versalidade

para debater raça na ciência geográfica brasileira. A partir do entendimento de que o

mundo é heterogêneo é possível observar muitas “leituras formadoras dos territórios,

que também são construídos por distintos grupos e contradições” (CORRÊA, 2014

p. 3). A partir dessas leituras é possível entender as lutas dos grupos marginaliza-

dos, que são invisibilizados no processo de construção do Estado (CORRÊA, 2014).

As lutas desses grupos evidenciam que é possível explorar o espaço de outras for-

mas, que podemos entender que a classe social é só um dos fatores a ser analisa-

do, não o único. Entre essas lutas está a luta contra o racismo, que está presente

em todas as sociedades do mundo, o que gera discriminação e violência contra po-

vos que não se encaixam no padrão europeu, desencadeando a exclusão dos não

brancos dos variados espaços.
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Todas as lutas travadas por esses grupos silenciados possuem uma dimen-

são geográfica, afinal estão associados a estrutura do território, tanto política quanto

jurídica; pois delimitam fronteiras, segregam o acesso aos espaços de riqueza, de

divisão de terras etc (CORRÊA, 2014). Essas lutas são invisibilizadas pelo discurso

eurocêntrico, Segundo Aníbal Quijano (2010) citado por Corrêa (2014) é preciso su-

perar esse discurso:

Em primeiro lugar, todas pressupõem uma estrutura configurada

por elementos historicamente homogêneos, não obstante a diver-

sidade de formas e  caracteres,  que guardam entre  si  relações

contínuas e consistentes – seja pelas suas “funções”, seja pelas

suas  cadeias  de  determinações  –  lineares  e  unidirecionais,  no

tempo e no espaço. Toda a estrutura social é, nessa perspectiva,

orgânica ou sistêmica, mecânica (…). Em segundo lugar, em to-

das essas vertentes subjaz a ideia de que de algum modo as rela-

ções entre os componentes de uma estrutura social são dadas, a-

históricas, ou seja, são o produto da atuação de algum agente an-

terior à história das relações entre as gentes (QUIJANO, 2010, p.

89 apud CORRÊA, 2014, p. 4).

Portanto, Aníbal Quijano busca centrar sua literatura na crítica à análise ho-

mogênea e linear do mundo, que torna ausente, inexistente, tudo o que não está in-

serido  no  padrão  eurocêntrico  (CORRÊA,  2014).   Além do  mais,  afirma  Corrêa

(2014), ao adotar essa leitura linear do mundo, partimos do pressuposto, muitas das

vezes, de que o capitalismo é um sistema pós-escravidão, e que “a experiência de

trabalho escravo descaracteriza a existência capitalista nestes territórios. Porém a

construção da ideia de raça, junto a outros fatores, foram responsáveis diretos na

construção desse sistema”  (CORRÊA,  2014,  p.  4).  Partindo desses argumentos,

Quijano (2010 apud CORRÊA, 2014) aponta que a ideia de classes sociais deriva

dessa visão eurocêntrica e estática do mundo. E por essa razão o autor propõe a te-

oria da Classificação social:

O conceito  de classificação social,  nesta  proposta,  refere-se

aos processos de longo prazo nos quais os indivíduos dispu-
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tam o controle dos meios básicos de existência social e de cu-

jos resultados se configura um padrão e distribuição do poder

centrado em relações de exploração/dominação/conflito entre a

população de uma sociedade e numa história determinada de

poder (QUIJANO, 2010, p. 112-113 apud CORRÊA, 2014, p. 5).

Portanto, a classificação social abrange heterogeneidade da sociedade, e o

dinamismo da mesma. Os grupos formados na sociedade, a partir de uma visão da

classificação social, variam de acordo com as relações de poder e também aos dife-

rentes espaços que ocupam (CORRÊA 2014). A partir dessa leitura de mundo e so-

ciedade é preciso perceber como foi dada a classificação a esses indivíduos e como

eles classificam a si próprios, em “uma estrutura global de colonialidade de poder,

que muda conforme a posição social  que o sujeito está ocupando no momento”

(CORRÊA , 2014, p. 5). Portanto, como afirma Corrêa (2014), a partir dessa pers-

pectiva é possível conceber o espaço como dinâmico, não como algo fixo e não

aberto.

Refletir o espaço como algo aberto e não fixo, possibilita abrir um caminho na

geografia que não exclua os sujeitos que estão ausentes do discurso eurocêntrico

do mundo, permite analisar o espaço levando em consideração todas as desigualda-

des e diversidade de conflitos presentes nele. Segundo Corrêa (2014) essa leitura

do espaço possibilita que a geografia supere a prerrogativa de que a desigualdade

de classes é a única causa dos desequilíbrios sociais, e esse é mais um dos fatores

em que está ancorada a invisibilidade de sujeitos marginais na geografia. Adotar

essa visão do espaço como única torna a leitura deste excludente e homogeneiza-

dora, mas, na verdade, o espaço é diverso, heterogêneo (CORRÊA); além do mais,

essa visão  “trata as construções como fatos sucessivos, marcados por um tempo

cronológico, uma linearidade, em que o futuro só pode ser um, uma história já co-

nhecida, mas que nunca é alcançada” (MASSEY, 2008 apud CORRÊA, 2014) . De

acordo com Corrêa, essa visão sobre o mundo coloca o tempo como um caráter

marcante nas sociedades e não o espaço: 
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Esta concepção linear do tempo e da história (…) transforma

culturas, técnicas e formas de relação cujas existências são si-

multâneas em elementos sucessivos. Diferenças são transfor-

madas em assimetrias temporais e, no confronto, uma realida-

de é remetida ao passado, e outra ao presente e futura (…).

Esta leitura, que transforma experiências sociais simultâneas,

contemporâneas, em experiências sucessivas tem como refe-

rência crucial os países centrais, estes alçados à condição de

única possibilidade de futuro (projeto)  desejável  para os não

centrais. “Tal lógica é base para uma narrativa (pretensamente)

universal da história, mas cuja referência é o eurocentramento

espaço-temporal do mundo”. (B. SANTOS, 2009, p. 114 apud

CORRÊA, 2014, p. 6).

A raça é uma categoria que foi silenciada dentro da geografia, em decorrência

dessa visão de mundo única, linear e fixa. Mas vale lembrar que esse debate esteve

presente na geografia entre o final do século XIX e início do século XX, através das

teorias deterministas (CORRÊA, 2014), como argumenta Osório (2009 apud COR-

RÊA, 2014):

Ao contrário das ciências histórico-sociais que igualmente veicularam a mes-

ma plêiade ideológica, porém reescreveram sua própria história, imprimindo um sen-

so crítico as suas análises, os geógrafos se tornaram, ao mesmo tempo, artificies e

vítimas do senso comum. O pensamento geográfico foi incorporado, em sentido me-

tafórico ou não, as representações sobre o território e a população brasileira, nos

discursos e  no imaginário  coletivo  (...)”  (OSÓRIO,  2009,  p.  347 apud CORRÊA,

2014).

De acordo com Osório (2009 apud CORRÊA, 2014), os geógrafos não procu-

ram problematizar a temática sobre raça, pois está enraizada no pensamento cien-

tífico, assim como no senso comum brasileiro, a ideia de democracia racial. Portan-

to, quando a temática raça raramente era abordada ainda possuía a concepção na-

turalizada desta. O silenciamento dentro da geografia é uma condição estratégica
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(CORRÊA, 2014). Dessa forma, o tema “raça” não é debatido dentro da geografia, e

quando debatido carrega o caráter biologizado (CORRÊA, 2014), e quando se trata

de raça no Brasil, a temática assume o discurso da mestiçagem da população, sem

levar em conta a violência desse encontro das três raças (Branco europeu, índio e

negro) (RATTS, 2012).

De acordo com Cirqueira e Corrêa 2012 :

[…] apesar da questão étnico-racial estar tão presente no coti-

diano das relações sociais brasileiras (como discurso, prática

ou performance), conformou-se por um longo período como um

tabu. Na verdade, por muito tempo a ideia de que no Brasil se

vivia uma Democracia Racial foi hegemônica, e, na medida em

que essa perspectiva pregava a não existência de conflitos ét-

nicos ou raciais no país, foi vedada qualquer discussão, debate

ou crítica sobre o tema. Algo inconcebível se pensada a partir

da realidade brasileira, marcada pelo racismo e por uma histó-

ria de escravização, expropriação e violência racializadas (MU-

NANGA, 2004). O que deveria figurar como um tema frequente

em debates (políticos) no Brasil, restringiu-se a locais e grupos

muito específicos da sociedade – sem contarmos, obviamente,

os contextos em que esse tema aparece de maneira jocosa ou

descomprometida. (CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014, p. 31).

De acordo com Bernardino (2004 apud CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014) exis-

tem três fatos históricos importantes para a visibilidade das discussões sobre raça

no Brasil : o primeiro foi o reconhecimento público e oficial do Estado brasileiro da

presença do racismo na sociedade brasileira. O segundo fato foi que em 2001, o

Brasil se tornou um dos signatários de um documento feito na África do Sul, em Dur-

ban na III Conferência Mundial Contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e

Formas Conexas de Intolerância, se comprometendo a criar políticas públicas que

visassem combater a discriminação e o racismo. O terceiro fato foi a implementação

das políticas de Ações Afirmativas, “principalmente em sua modalidade cotas para
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estudantes negros/as nas universidades UNEB e UERJ no ano de 2003” (Bernardi-

no, 2004 apud CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014, p. 32).

Cirqueira e Corrêa (2014) também apontam que a intensificação dos debates

sobre raça se devem à visibilidade de pesquisas quantitativas realizadas pelos órgão

institucionais brasileiros e elaborados também por alguns grupos de pesquisa sobre

relações étnico-raciais no Brasil. Nestas pesquisas é possível perceber a grande de-

sigualdade existente entre negras/os e brancas/os na maior parte dos indicadores

sociais, o que gerou mais visibilidade para a questão racial (HASENBALG & VALLE

SILVA, 1988; IPEA, 1999; PNUD, 2005; PAIXÃO, CARVANO, MONTOVANELE, et al,

2010 apud CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014).  Essas pesquisas alavancaram os estu-

dos acadêmicos sobre raça, as ciências humanas tomaram esses debates como

pauta de pesquisa. Dentro da geografia, a categoria raça tem sido retomada com

base nos debates  que não se  apoiam na  linearidade  da história.  Autores  como

(SANTOS, 2007, 2010; RATTS, 2003, 2010; CAMPOS, 2005; CARRIL, 2006; AN-

JOS, 2001, 2005; ALMEIDA, 2010) buscam trazer o tema racial para o debate geo-

gráfico (CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014).

De acordo com Cirqueira e Corrêa (2014) existem quatro (4) tendências te-

órico-metodológicas de abordagem acerca do tema raça: Espaço e relações étnico

raciais; identidades e territorialidades negras; geopolítica dos países africanos; e,

território e lugar nas manifestações culturais negras (CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014,

p. 29). O gráfico abaixo, elaborado por Cirqueira e Corrêa (2014) , aponta a propor-

ção de cada uma das quatro correntes teórico-metodológicas. De acordo com o le-

vantamento de Cirqueira e Corrêa (2014), existem cinquenta e quatro (54) trabalhos

que abordem essa temática , sendo que são teses (13) e dissertações (41). Destas

pesquisas dezesseis (16) se inserem na tendência “espaço e relações étnico-raci-

ais”; dezoito (18) à “identidades e territorialidades negras”; dez (10) à “geopolítica

dos países africanos” e dez (10) à “territórios e lugar das manifestações culturais ne-

gras”. (Cirqueira e Corrêa, 2014, p. 36).
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Fonte: (CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014)

Outra questão interessante apontada por Cirqueira e Corrêa (2014), foi a pre-

ocupação em espacializar esses dados no território brasileiro. Dessa forma, existe

uma maior produção referente à temática na região Sudeste (60% dos trabalhos).

Essa porcentagem se deve ao fato de a região possuir o maior número de pós-gra-

duações (15). Já as regiões Nordeste e Centro-Oeste produziram junto um total de

vinte (20) trabalhos. Sendo que a UFG se destaca como a universidade que possui o

maior número de trabalhos da região (08 trabalhos).  Foi verificado a inexistência

desses trabalhos na região Norte. E na região Sul, apenas dois (02) trabalhos (CIR-

QUEIRA & CORRÊA, 2014).

Figura 1
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Fonte: (CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014.)

Portanto, esses dados revelam que, por mais que a temática sobre raça este-

ja se inserindo nas pós-graduações brasileiras, ela ainda é muito pouco explorada,

se comparada aos demais temas (não marginais) abordados e debatidos na geogra-

fia brasileira. Porém, existe uma demanda sobre esse tema que precisa ser abraça-

da pelas(os) geógrafas (as) brasileiras(os), pois além da geografia poder contribuir

para esse tema é importante para o desenvolvimento da geografia (CORRÊA, 2014).

Segundo Porto-Gonçalves (2003 apud CORRÊA, 2014) o papel da geografia

nesse debate é marcante, pelo fato de muitos espaços da sociedade brasileira se-

rem divididos, colocando grupos em lugares distintos de acordo com a cor, gerando



44

situações de subjetividade. Um exemplo usado por Porto-Gonçalves (2003) apresen-

ta dois espaços de diferenciação, um é o presídio, de maioria negra e a universidade

que possui uma maioria branca:

Deste  modo,  é  admissível  que  uma sociedade  que constitui

suas relações por meio do racismo, tenha em sua geografia lu-

gares  e  espaços  com as  marcas  dessa  distinção  social:  no

caso brasileiro,  a população negra é francamente majoritária

nos  presídios  e  absolutamente  minoritária  nas  universidades

(…) É importante assinalar que essas diferentes configurações

espaciais se constituem em espaços de conformação das sub-

jetividades de cada qual. (PORTO-GONÇALVES, 2003, p. 2-3

apud CORRÊA, 2014, p. 8).

Ao refletir sobre essa diferenciação citada acima e todas as subjetividades

que ela abarca, é refletir sobre a formação do território, e em como essa formação

resultou nessa geografia, que não se limita a esses dois espaços, mas também pode

ser percebida nas favelas, em que a maioria da população é negra e nos bairros

mais valorizados das cidades, em que a maior parte da população é branca; pode-

mos perceber nos espaços de poder político uma predominância de pessoas bran-

cas em contraposição à pequena presença de negros nesses espaços desempe-

nhando funções de poder, e também “na produção de não existência do negro nas

narrativas oficiais extremamente naturalizadas sobre os próprios territórios” (COR-

RÊA, 2014, p. 9). Esse arranjo geográfico de materialidades e subjetividades, pre-

sente em diferentes territórios, está ligado ao passado colonial do Brasil, mas que

perduram até os dias atuais (MIGNOLO, 2005 apud CORRÊA, 2014):

[...] tripé latifúndio, escravidão e monocultura, não deixou ape-

nas uma herança de concentração fundiária  e destruição da

mata brasileira, mas também o racismo, já que a escravidão

moderna  foi  direcionada  exclusivamente  a  população  negra,

bem como os estigmas que encontram formas (através dos su-

jeitos) de se reproduzir ao longo do tempo. […] próximo ao fim

da escravidão uma série de interpretações sobre quem era o
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povo brasileiro apareceu como tema em alguns trabalhos […]

na verdade o que estava tentando se formular era 'como aca-

bar  com a população não branca',  pois  os indígenas,  assim

como os negros, foram e continuam sendo objeto de extermí-

nio. (MIGNOLO, 2005 apud CORRÊA, 2014 p. 9).

Nessa perspectiva, o território brasileiro é observado a partir de uma análise

racista, e é preciso superar essa leitura, trabalhar estratégias e esses sistemas de

representação no seu devir histórico, como centro da geografia de hoje ( CORRÊA,

2014). De forma mútua, é preciso também entender e estender os sentidos da geo-

grafia, transmutando seus significados para as geo-grafias (PORTO-GONÇALVES,

2006 apud CORRÊA, 2014), isto é, perceber as marcas que os diferentes grupos so-

ciais fizeram/fazem no território, sendo que muitas dessas marcas são invisíveis nas

narrativas oficiais sobre o território brasileiro. Essas geografias possibilitam localizar

e problematizar os grupos que são inexistentes na produção do conhecimento geo-

gráfico (B. SANTOS, 2003 apud CORRÊA), permitem ir além das verdades preesta-

belecidas e enraizadas nas narrativas e discursos, questionar é ter a consciência de

que existem sujeitos invisíveis nessa produção hegemônica, que possuem outras

verdades e outras trajetórias espaciais (CORRÊA, 2014).

Porto-Gonçalves (2007) citado por Corrêa (2014) afirma que iniciar o debate

sobre a população negra na geografia, colocando-a mais próxima das parcelas mar-

ginalizadas da sociedade, obrigando que as(os) geógrafas(os) tenham uma com-

preensão mais completa do sistema de dominação a que estamos inseridos e sub-

metidos. Dessa forma é possível apresentar outra geografia, que ultrapasse as bar-

reiras da dominação e da opressão, é possível produzir uma geografia da liberdade

(PORTO-GONÇALVES, 2007 apud CORRÊA, 2014) . Liberdade que foi perseguida

pelos africanos escravizados no Brasil, que sempre lutaram para se livras das cor-

rentes da escravidão, mesmo após a abolição, estes utilizaram de distintas estraté-

gias espaciais, como pode ser visualizados nas comunidades remanescentes de qui-

lombo ou nos terreiros de candomblé, ou em rodas de capoeira, enfim, são diversas

as espacialidades que podem ser alvos de estudos geográficos.
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Aderir uma agenda que debata sobre a questão racial na geografia pode con-

tribuir para o entendimento da formação do espaço brasileiro, com a existência dos

diversos grupos que estão presentes nessa formação. Os estudos podem abordar

comunidades remanescentes de quilombo, segregação de base racial presente nos

espaços urbanos, racismo ambiental, geopolítica de países africanos, ou a produção

de novos materiais didáticos para serem utilizados em sala de aula, dentre outros

( SANTOS, 2009 apud CORRÊA, 2014). Todavia, é preciso superar a quantidade ra-

refeita de perspectivas teóricas da geografia referentes a raça, para poder entender

o padrão hierarquizado do território, que se baseia na diferença racial, de gênero, de

lugar de origem etc. Também é necessário superar a visão de que o espaço só está

vinculado às lutas de classes, que não permite a visualização de especificidades de

grupos sociais que vão além das classes, gerando lacunas nas leituras sobre as de-

sigualdades espaciais (CORRÊA, 2014).

Refletir sobre essas constatações, é visualizar o perigo de dei-

xar de fazer uma geografia das crises contemporâneas,  que

vão desde a racionalidade europeia e europeização do mundo

com suas metanarrativas,  até identidade nacional como algo

uno e fechado, naturalizado. Não podemos deixar de debater

esses temas, que pode resultar novamente em uma crise da

geografia parafraseando Porto-Gonçalves (1978) a medida que

não seja mais possível através da geografia compreender os

fenômenos  apresentados.  (PORTO-GONÇAVES,  1978  apud

CORRÊA, 2014 p. 12).

Então, através desse movimento de construção de perspectivas teóricas para

trabalhar a categoria raça, que os geógrafos devem se posicionar, é preciso ampliar

essa temática, estimulando mais e mais pesquisas. As pesquisas devem levar em

consideração a realidade espacial do Brasil, pois seria muito reducionista apenas im-

portar debates, como ocorre com os teóricos que não assumem o racismo presente

na sociedade brasileira, que alegam que só é possível perceber o racismo em socie-

dades da África do Sul e nas sociedades estadunidenses, abraçando o mito da de-
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mocracia racial que foi muito debatido e discursado por Gilberto Freyre em Sobrados

e Mocambos  1998/1936 (RATTS, 2012).

Portanto, é preciso preencher as lacunas encontradas, é preciso estimular de-

bates e pesquisas dentro da geografia, para poder ter conteúdo suficiente para dialo-

gar de forma crítica no contexto atual, pressupondo que raça é uma construção soci-

al e que está extremamente presente no espaço (CORRÊA, 2014). Negar raça cons-

tantemente, é uma negação do racismo presente na sociedade brasileira. Essa ne-

gação deságua em graves consequências pois “permite a naturalização das desi-

gualdades encontradas nesse próprio espaço, interferindo nas relações sociais e po-

sicionando não brancos em espaços de subalternidade, seja de fala, de participação

ou de estrutura” ( CORRÊA, 2014, p. 13). Dessa forma, é preciso entender raça

como uma construção social, e abordá-la na geografia a partir dessa perspectiva,

entendendo como a raça se estabelece como critério de classificação social (COR-

RÊA, 2014) e entender também como este sistema se desdobra na colonialidade do

poder.

2.3. Raça e Gênero - uma interseção presente no espaço

Como foi argumentado nos dois subcapítulos acima, tanto raça quanto gênero

são temáticas que ainda estão muito pouco inseridas no debate da geografia brasi-

leira. Para abordar essas temáticas é preciso se apoiar nas correntes pós-estrutura-

lista, ressaltando as diferenças do espaço, saindo do modelo de discurso que só

permite observar a visão da modernidade do mundo, não abarcando, dessa forma

especificidades regionais, lutas de grupos marginalizados, ou seja, essa visão euro-

cêntrica de mundo impede que grupos marginalizados na sociedade sejam ouvidos

e estejam presentes na produção do conhecimento científico, em especial na produ-

ção do conhecimento geográfico. Portanto, abortar a temática sobre a interseção de

raça e gênero dentro da geografia é um grande desafio. Existem no espaço vários

fatos que se desenrolam a partir de uma relação entre raça e gênero.

Estudos sobre essa interseção estão presentes nas pesquisas oficiais do Es-

tado. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) desde 1990 assume um
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papel relevante na produção e divulgação de informações e reflexões sobre as desi-

gualdades de gênero e raça no país. Subsidiam atores tão diversos quanto acadêmi-

cos, gestores do governo e integrantes de movimentos sociais, dessa forma, o IPEA

produz periodicamente e sistematicamente pesquisas que apontam estabilidade das

desigualdades e a falta de eficiência das políticas públicas implementadas para su-

prir essas desigualdades. Assim, com a produção e divulgação de dados e estatísti-

cas é possível dar visibilidade a uma questão social presente no espaço brasileiro

(POCHMANN in IPEA, 2011).

Na quarta (4ª) edição do estudo RETRATO DAS DESIGUALDADES de Gêne-

ro e de Raça realizado no ano de 2011 pelo IPEA, foram divulgadas estatísticas refe-

rentes à raça e gênero sobre: (a)chefia de famílias; (b) educação; (c) saúde; previ-

dência e assistência social; (d) mercado de trabalho; (e) trabalho doméstico remune-

rado; (f) habitação e saneamento; (g) acesso a bens duráveis e exclusão digital; (h)

pobreza, distribuição e desigualdade de renda; (i) uso do tempo; (j) vitimização. Atra-

vés das estatísticas apresentadas é possível, primeiramente, confirmar a existência

de desigualdades de raça e de gênero presentes no espaço brasileiro, e também é

possível quantificar as desigualdades de raça e gênero presentes no espaço. Por

meio desses dados quantificados é possível perceber o grande leque de possíveis

temas que podem ser abordados dentro da geografia, pois já existe um esforço de

entidades governamentais e não governamentais de refletir a respeito das causas e

efeitos dessas desigualdades.

A seção de vitimização, por exemplo, apareceu nos estudos apenas a partir

da 4ª edição (IPEA, 2011), essa seção é dedicada à apresentação e análise de indi-

cadores que estão relacionados aos níveis de vitimização da população brasileira.

Essa nova temática ocorreu devido às informações levantadas pelo Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (IBGE) em um suplemento específico do tema – Suple-

mento de Vitimização e Acesso a Justiça – na Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios (PNAD), em 2009. A partir desse momento é possível observar importan-

tes fenômenos que ocorrem por causa das desigualdades, principalmente da violên-

cia doméstica e da violência contra a população negra, que são temas que ainda ne-
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cessitam de mais informações oficias e sistemáticas (IPEA, 2011).

As questões citadas acima evidenciam as múltiplas possibilidades de pesqui-

sas  acadêmicas que podem ser  feitas  sobre essa interseção.  Ina  Kerner  (2009)

menciona um texto de intervenção do Southern Student Organizing Committe – gru-

po de ativismo político de Nashville, Tennesse – registra uma das primeiras ocorrên-

cias textuais de uso dos termos sexismo e racismo. No ano de 1969, no texto “Free-

dom for Movement Girls Now”, o grupo declarou que:

Os paralelos entre sexismo e racismo são nítidos e claros. Cada

um deles incorpora falsas suposições sob a forma de mito. E, as-

sim como o racista é aquele que proclama, justifica ou pressupõe

a supremacia de uma raça sobre outra, da mesma forma, o sexis-

ta é aquele que proclama, justifica ou pressupõe a supremacia de

um sexo (adivinha qual) sobre o outro. (KERNER, 2009, p. 46)

José Santo (2009) aponta que os estudos raciais dão privilégios ao homem não

branco, e os estudos de gênero privilegiam a mulher branca. “Esta modalidade de

estudo de cada hierarquia separada, em isolamento uma da outra, tanto marginali-

zou em ambas as áreas o estudo da mulher não branca como incentivou o tratamen-

to meramente aditivo dos atributos de gênero e raça” (Glenn, 2000, p. 3-4 apud San-

tos, 2009, p. 38). O autor afirma que na perspectiva teórica, omitir as categorias raça

e gênero tem como consequência assumir que as recompensas são atribuídas de

forma neutra em relação à omissão.

Raça e gênero são categorias que se constroem por meio das relações sociais, e

embora sejam construções distintas, elas se cruzam ao serem analisadas a partir da

constituição histórica e da experiência individual (Santos, 2009). Segundo o autor, a

dinâmica do privilégio, da opressão e do poder, junto à natureza, poderiam ser anali-

sadas de forma mais eficaz se raça e gênero fossem combinados, assim como clas-

se. “Em certo sentido, raça e gênero seriam sistemas de relações sociais mutua-

mente constituídas, organizadas em torno de diferenças percebidas e não caracte-

rísticas de categorias fixas” (Glenn, 200, p.9 apud Santos, 2009, p. 38).
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É importante ressaltar que os estudos sobre as relações entre raça e gênero na pro-

dução da desigualdade deram início à tese da “dupla desvantagem” (Santos 2009).

Esta tese supõe que raça e gênero possuem efeitos aditivos, dessa forma a mulher

não branca sofreria uma soma da desvantagem, possuindo um status subordinado,

pois sofre uma sobreposição de hierarquias (Santos, 2009). O autor também ressal-

ta que existem processos de seletividade social, que possui efeitos que podem ser

excludentes e cumulativos, desencadeando impactos decisivos no controle de “bens

posicionais”. Os efeitos de gênero são diretos (desigualdade de tratamento) e os

efeitos de raça possuem um efeito indireto (desigualdade de acesso). Embora a mai-

or parte dos efeitos de gênero seja direta e os de raça indireta, raça não é menos

importante que gênero e vice-versa. As consequências das divisões raciais são mais

pronunciadas e excludentes, assim como têm sido mais difícil de diminuí-las no Bra-

sil (Santos, 2009).

Portanto, é possível observar que a interseção entre raça e gênero já é pre-

sente em estudos oficiais e em estudos acadêmicos. Mas na geografia a produção é

quase inexistente, mas já foi iniciada por alguns geógrafas(os). O pesquisador Alec-

sandro JP Ratts é a principal referência encontrada na geografia brasileira, quando

se procura espacializar a interseção entre raça e gênero. O autor considera que as

relações raciais possuem uma nítida dimensão espacial, assim como as de gênero,

e  que  essas  relações  são  construídas  em âmbitos  espaciais  definidos  (RATTS,

2003), ou seja, o espaço privado e o espaço público são diferente e desigualmente

vivenciados por homens e mulheres, sendo uns qualificados como masculinos e ou-

tros como femininos, e da mesma forma por negros e brancos. O autor propõe a es-

tudar uma interseção “controlada” das variáveis:  gênero, raça e espaço (RATTS,

2003). Essas três variáveis possuem uma diversidade de derivações conceituais his-

tóricas dentro do pensamento científico. Partindo dessa perspectiva, o autor argu-

menta que há espaços aos quais os sujeitos estão habituadas(os) e outros que lhe

são estranhos, sobre os quais há uma ordem preestabelecida de que não é o lugar

desses  sujeitos  ou  que  eles  nem se  quer  sonham em adentrar  esses  espaços

(RATTS, 2003). Por isso é importante observar como se configura a relação de raça
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e gênero no espaço, especificamente como se configura a relação da mulher negra

no espaço; observar em quais espaços a mulher negra é vista habitualmente e em

qual espaço ela não é vista. Essas observações podem desencadear em diversas vi-

vências espaciais para essas mulheres, sendo essa uma das formas de se trabalhar

a interseção entre raça e gênero, pois existem outras possibilidades de gênero e

raça a se estudar que vai além da mulher negra.

O autor ressalta que não considera a interseção entre as categorias raça, gê-

nero e espaço como auto-evidentes, e que não procura, ao fazer essa interseção,

“reproduzir o sistema” ou chegar a “conclusões banais” (CRAPANZANO, 2001, p.

447 apud RATTS, 2003, p. 2). Atualmente existe um profundo questionamento da

raça feito por cientistas sociais (MAGGIE & REZENDE, 2001 apud RATTS, 2003),

dessa forma é preciso que se relembre e afirme que essas categorias são constru-

ções sociais e a “interrelação entre elas se reconstitui em diferentes processos his-

tóricos” ( RATTS, 2003, p. 2). O foco dos estudos de Alecsandro JP Ratts (2003) nas

mulheres negras – preta, parda ou mulata – se dá pelo fato destas se encontrarem

nos estratos mais baixos da sociedade, e é por causa desse fator mencionado que o

foco da presente pesquisa é na relação que mulheres negras desenvolvem com o

espaço da Universidade de Brasília (UNB). Diante disso, se torna importante obser-

var como é a vivência dessas mulheres, como estudantes da universidade, no espa-

ço universitário. De acordo com Ratts (2003) as mulheres negras ao se deslocarem

entre espaços públicos e privados tem sua figura confundida com o imaginário da

mulata, da empregada doméstica ou das babás, que são concepções atuais das es-

cravas, das mucamas, criadas ou amas-de-leite e das mães pretas (GONZALEZ,

1984 apud RATTS, 2003). Esse imaginário atribuído à mulher negra se coloca como

um limite, uma barreira móvel e mutante. (RATTS, 2003). Portanto, é importante, a

partir dessa observação, verificar como é a vivência de mulheres negras que estu-

dam na UNB nesse espaço. Outra questão importante é observar que ao entrarem

em uma instituição pública de ensino superior, como parte integrante do processo de

produção do conhecimento  científico,  essas mulheres  estão rompendo com uma

imagem histórica que lhes foi imposta, que, como foi mencionado acima, é a imagem
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da empregada doméstica, da babá.

Debater a relação existente entre raça, gênero e espaço é um desafio para os

a(as) geógrafas(os) brasileiras(os), afinal ainda é um caminho muito obscuro e nebu-

loso, pouco explorado, no entanto é um caminho possível de ser iniciado. De acordo

com Santos (1979) citado por Ratts (2003) não é preciso recorrer a muitas fontes

para inserir as noções de raça e gênero à noção de espaço, partindo da noção de

que a dimensão espacial das relações sociais não apenas como um suporte físico,

mas sim como uma construção social. Para Santos, o espaço é:

[...] é a síntese, sempre provisória, entre o conteúdo social e as

formas espaciais. Mas a contradição principal é entre socieda-

de e espaço, entre um presente invasor e ubíquo que nunca se

realiza completamente, e em um presente localizado, que tam-

bém é passado objetivado nas formas sociais e nas formas ge-

ográficas encontradas (SANTOS, 1982, p. 88 apud SOUZA &

RATTS, 2008, p. 146)

O espaço é a categoria responsável por reproduzir a totalidade social, a qual

é  pautada  por  necessidades  sociais,  políticas  e  econômicas  (SOUZA & RATTS,

2008). De acordo com Santos (1982 apud SOUZA & RATTS, 2008) o espaço está

presente no cotidiano, pois o espaço é uma matéria trabalhada, afinal nenhum outro

objeto social se impõe tanto sobre o ser humano e suas ações como o espaço.

De acordo com Souza & Ratts (2008) são configuradas no espaço formas e

ações próprias de um determinado grupo ou indivíduo, por isso a espacialidade de

um  grupo  diz  respeito  a  um  elemento  identitário.  Sendo  assim,  podemos  citar

D’Adesky (2001 apud SOUZA & RATTS, 2008) que afirma que o espaço contribui

para ler os signos das representações coletivas, o que revela relações de exclusão e

inclusão, polaridades ou hierarquias. Partindo desse ponto de vista podemos obser-

var como são as representações simbólicas das espacialidades vividas por mulheres

negras, observar como a inclusão/exclusão delas no espaço pode ser entendida a

partir da inserção dessas mulheres no espaço acadêmico.
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Existe uma construção social, dotada de espacialidade, e de representações simbóli-

cas, de hierarquias e sobreposições, essa construção social é carregada de signos e

podem se desdobrar em outras noções (paisagem, região ou território). Para se pen-

sar na interseção existente entre raça, gênero e espaço é preciso voltar ao passado

escravista do Brasil, como afirma Sueli Carneiro (2003 apud Ratts, 2003):

As imagens de gênero que se estabelecem a partir do trabalho

endurecedor, da degradação da sexualidade e da marginaliza-

ção social, irão reproduzir até os dias de hoje a desvalorização

social, estética e cultural das mulheres negras e a supervalori-

zação no imaginário social das mulheres brancas, bem como a

desvalorização  dos homens  negros  em relação aos homens

brancos. Isso resulta na concepção de mulheres e homens ne-

gros enquanto gêneros subalternizados, onde nem a marca bi-

ológica feminina é capaz de promover a mulher negra à condi-

ção plena de mulher e tampouco a condição biológica masculi-

na se mostra suficiente para alçar os homens negros à plena

condição masculina, tal como instituída pela cultura hegemôni-

ca (CARNEIRO, 2003 apud Ratts, 2003, p. 5).

Essa citação evidencia que no Brasil existe uma hierarquia: Em primeiro está

o homem branco; em segundo, a mulher branca; em terceiro, o homem negro; e por

último, a mulher negra. Essa hierarquia poderia também abranger homens e mulhe-

res indígenas, e seria necessário refazê-lo em situações locais, mas é sustentado

em vista da análise proposta (RATTS, 2003). Portanto, essa hierarquia histórica está

ligada  à  construção  do  espaço  brasileiro,  impondo  relações  de  poder  entre

opressor(a) e oprimida(o) (SOUZA & RATTS, 2008). A nossa cultura é baseada no

patriarcado sexista e racista, o que perpetua uma suposta inferioridade e vulnerabili-

dade da mulher em relação ao homem, sustentada por uma naturalização das dife-

renças, e de forma conjunta, a inferiorizarão da raça segundo o gênero (SOUZA &

RATTS, 2008).

Portanto, é papel do (a) geógrafo (a) questionar as representações e ações
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baseadas em mitos, preconceitos construídos através do processo histórico brasilei-

ro, que perduram até os dias atuais, o que impõe desvantagens estruturais a grupos

dominantes sobre os grupos dominados. Dessa forma, a geografia pode contribuir

para o questionamento sobre essa realidade de exclusão social, que hierarquiza os

indivíduos de acordo com a cor, gênero e classe social (SOUZA & RATTS, 2008).

Nessa perspectiva, se torna imprescindível questionar a ausência ou a presença de

mulheres negras em locais públicos,  como por exemplo,  na UNB. “Dessa forma,

questionamos em que medida alguns espaços vão se delimitando como acolhedores

da ‘sociedade branca’” (SANTOS, 2002 apud SOUZA & RATTS. 2008).

3. Universidade de Brasília: mulheres negras

Este Capítulo se destina a analisar os dados recolhidos através do trabalho empíri-

co. Neste caso, a pesquisa empírica se desenvolveu através de entrevistas com es-

tudantes negras na Universidade de Brasília,  as entrevistas eram entrevistas por

pauta,. As falas das entrevistas (total de 12 entrevistadas) foi gravada por um grava-

dor de áudio, e posteriormente foram transcritas, para que esses relatos possam ser

acessados através da leitura da monografia. Além do apoio das entrevistas, esse ca-

pítulo se apoia em dados oficiais (dados secundários para apoiar a pesquisa) como

do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, e em notícias em jornais virtu-

ais sobre casos de racismo e machismo na UNB. Vale ressaltar que existem demais

órgãos oficiais que recolhem dados gerais da população, como o Instituto Brasileiro

de Geografia e Estatística (IBGE), porém os estudos do IPEA não se resumem a da-

dos, mas são estudos que buscar refletir e analisar esses dados, dentro do quadro

Nacional

Dessa forma, procuraremos fazer uma ponte entre esses dados e vivências com o

espaço da Universidade de Brasília. Portanto, será preciso entender de que forma

esse espaço é vivido por mulheres negras na UNB, como são as experiências delas

como mulher e como negras nesse espaço, para tentar, nessa perspectiva, entender

as fissuras e silêncios que estão presentes na UNB, e de que forma esse espaço re-

produz os mesmos silêncios e fissuras presentes no Espaço da sociedade Brasileira.
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Portanto, neste capítulo se encontram 3 subcapítulos, em que o primeiro se destina

a explicitar a vivência das mulheres negras entrevistadas como mulheres na Univer-

sidade de Brasília. O Segundo subcapítulo vai tratar de como essas mulheres (que

foram entrevistadas) consideram ser negra na UNB,  e por isso, vai ser um subcapí-

tulo que vai abordar muito a questão das cotas raciais, já que foi um tema relevante

na fala das entrevistadas (E2, E3, E4, E5, E7, E9, E11), e por isso a questão das co-

tas raciais vai ser abordada nesse subcapítulo. E o último capítulo procurará refletir

sobre a experiência dessas mulheres, dentro de seus corpos negros com o espaço

da UNB. 

3.1. Como é ser mulher na Universidade de Brasília.

No Brasil, o acesso às Instituições de Ensino Superior tem aumentado, princi-

palmente devido ao aumento do Setor que ocorre desde 1990 (IPEA, 2013). Portan-

to, um novo impulso de aumento de matrículas nos IES ocorreu entre 1990 e 2002.

Todavia, esse crescimento da oferta de vagas no ensino superior ocorreu principal-

mente  no  setor  privado  (IPEA).  Segundo  Roger  Geiger  (1986)  citado  por  IPEA

(2013) o que ocorre atualmente é a massificação do setor privado (crescimento do

ensino superior concentrado no setor privado). Nessa perspectiva, as IES fazem o

papel de suprir a demanda da massa para o ensino superior, em contraponto ao en-

sino público, que é muito menos abrangente, é altamente seletivo e voltado para as

carreiras tradicionais e bem estabelecidos (IPEA, 2013). Segundo este mesmo estu-

do do IPEA (2013), intitulado como Dossiê de Mulheres Negras: retrato das condi-

ções de vida das mulheres negras no Brasil(2013, p. 38) ao se deslocar o “olhar da

organização administrativa para o público atendido, vê-se que esse crescimento não

foi tão acentuado quanto ao número de vagas oferecidas”. No gráfico 4 revela a taxa

líquida de escolarização no ensino superior para todo o público atendido, e para ho-

mens e mulheres, de forma separada.

Gráfico 4
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É possível observar nesse gráfico que o crescimento da taxa de escolarização

líquida cresceu principalmente a partir do ano 2000. É possível observar também

que houve um crescimento da taxa líquida de escolarização no ensino superior no

Brasil, mas esse não acarretou na igual presença de homens e mulheres no ensino

superior. É importante ressaltar que no Gráfico 4 os dados sobre taxa de escolariza-

ção esconde outras desigualdades, como de raça e regional, ou de classe.

 Através do gráfico 5  também é possível observar que, quantitativamente, as

mulheres  ingressam mais  no  ensino  superior  que  os  homens.  Segundo  o  IPEA

(2013) em 2009, as matrículas femininas representavam 55,1% do total de matrícu-

las, sendo 51,8% no sistema público e 56,3% no sistema privado. Mesmo com o

acesso sendo mais contemplado por mulheres, ele está concentrado no setor priva-

do (IPEA, 2013). O gráfico 5 abaixo, representa as matrículas de homens e mulhe-

res por categoria administrativa. É importante observar que entre 2004 e 2009, a

matrícula de mulheres no ensino superior público aumentou por volta de 12% e dos
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homens 25%.

Portanto, é possível observar que as mulheres estão em maior número pre-

sentes nas instituições privadas e em menor número nas públicas. Dessa forma,

mesmo elas sendo maioria no ensino superior geral pode-se afirmar que elas são as

que mais sofrem com a hierarquização. Afinal os institutos de ensino superior públi -

cos são mais prestigiados e renomados que os privados, e as mulheres estão mais

concentradas nos IES privados (IPEA, 2013).

Outro dado importante é o gráfico 6, que permite perceber que, apesar de o

número de mulheres em áreas tradicionalmente associadas a homens, elas ainda in-

gressam em maior quantidade em cursos de menor prestígio social (o que pode ser

aplicado também para negras e negros).
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O importante de se apreender desses dados apresentados acima é que mes-

mo que as mulheres estejam nas IES, elas estão mais concentradas no setor priva-

do, e nas áreas do conhecimento mais prestigiadas socialmente a presença de ho-

mens é maior. Esse quadro é uma das ferramentas que hierarquiza a sociedade, e

segundo Pastore e Valle Silva (2000) citados pelo dossiê apresentado pelo IPEA

(2013, p. 48):

A escolarização não é o único fator a determinar a forma como se

processa a mobilidade social dos indivíduos, mas ainda é tida como

um dos principais determinantes para o posicionamento socioeconô-

mico dos indivíduos na hierarquização social.

Tendo essa perspectiva como ponto de partida, é possível dialogar com as
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entrevistas realizadas com as alunas de variados cursos e perceber como esse qua-

dro nacional do ensino superior pode ser percebido pelas estudantes negras dentro

do espaço da UNB, como esse quadro é reproduzido na vivência de mulheres ne-

gras em uma Instituição de Ensino Superior como a Universidade de Brasília, que

possui um alto grau de seletividade em se tratando nas formas de ingresso a essa

universidade, e ainda é extremamente concorrida e renomada, assim como a maior

parte das Instituições Federais de ensino superior.

Um ponto que foi analisado foi que em quase cem por cento das entrevistas,

as alunas sentiam os espaços destinados às Engenharias espaços mais hostis à

presença feminina e à presença feminina negra E2a, E2b, E3, E4, E5, E7, E9, E10,

E11). Esses espaços, segundo as entrevistadas, são os menos receptivos às discus-

sões sobre raça e gênero, e são espaços em que a maioria das/os estudantes é ho-

mens brancos, até mesmo pelo fato de esses debates não serem temas relevantes

nessas áreas do conhecimento, mas, talvez essa falta de debates e reflexões sobre

raça e gênero esse espaço se torne um espaço que gere o desconforto dessas mu-

lheres entrevistadas ao adentrarem nele. E de acordo com o gráfico percebomos

que a desproporção entre mulheres e homens nas áres das Engenharias e mate-

mática se enstende a todo o Brasil. Nele verificamos que mesmo as mulheres sendo

maioria no ensino superior os homens são maioria no ensino superior dentro das

áreas de conhecimento referentes à Engenharia, produção e construção.

A partir dessa dimensão é possível começar a entender que as declarações

das estudantes refletem um quadro que vai muito além da vivência delas na UNB,

que a falta de da presença de mulheres nessas áreas do conhecimento se estende à

todas as IES do Brasil. Algumas das entrevistadas (E2(a), E7, E9)  declararam que

nos espaços ocupados pelos cursos de ciências Humanas – Serviço Social, Ciên-

cias Sociais, História, entre outros – são os espaços mais abertos aos debates relati-

vos a gênero e raça. Portanto, talvez, esse quadro possa ser associado a esse qua-

dro Nacional em que nas áreas do conhecimento ligadas à Humanidade e Artes o

número de mulheres é superior ao de homens, o que pode levar a entender que es-

ses espaços são mais ocupados por mulheres (embora seja necessário acessar aos
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dados da UNB para dar credibilidade a essa suposição). Mas independente de supo-

sições, o que se constatou com as entrevistas é que existe a oposição desses dois

espaços da universidade, quando tratamos do “ser mulher” dentro de todas as frag-

mentações dos espaços da universidade, segundo as entrevistadas. Um exemplo é

a Fala da Entrevistada 2(a):

- O meu centro acadêmico né, que é de Serviço Social, então

lá a gente debate muito e é contra todas as formas de discrimi-

nação.  Então a gente sempre tem cinemas, a gente faz uns

eventos  e  debates  sobre  questão  de  gênero,  e  questão  de

raça, a questão LGBT, todos esses assuntos mais polêmicos.

Agora os outros eu não sei, eu nunca participei de nada nos

outros Centros Acadêmicos. Mas nos outros cursos acho que

depende da disciplina, e principalmente se a gente pega maté-

ria de outros cursos a gente não tem voz pra falar, se a gente

for falar sobre esses assuntos logo a gente é interrompida, a

gente não tem voz pra falar.

Essa fala da Entrevistada 2a reflete que, para as alunas entrevistadas,  os espaços

de debate sobre gênero são restritos, pontuais. Dessa forma esses espaços de de-

bate não estão presentes em todo o espaço físico da Universidade de Brasília, o que

torna possível perceber, novamente, que, de acordo com a análise das falas de to-

das as entrevistadas (E1, E2(a), E2(b), E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11) esse

espaço universitário é fragmentado, e que de acordo com a área do conhecimento

que ele abriga é que será possível se ter ou não aberturas a discursos desconstruci-

onistas como os de raça e gênero. Partindo da análise das falas das alunas, seria

importante se ter debater sobre gênero (por exemplo) para poder ser possível aces-

sar espaços predominantemente masculinos (como os espaços destinados às Enge-

nharias) sem que haja uma discriminação naturalizada e não combatida. Cabe aqui

sugerir estudos referentes à essa possível segregação3 que ocorre no espaço uni-

3 É importante ressaltar que a segregação desse espaço não é uma certeza sobre a UNB, que para
se atestar de que esse espaço é segregado de acordo com gênero e/ou raça seria preciso reali-
zar um estudo de abrangência muito maior. Também é importante destacar que essa segregação 
foi percebida por quase todas as entrevistadas, exceto a E4. 
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versitário de acordo com o gênero (nesse caso gênero se refere a mulher), para en-

tender mais a fundo o porquê  dessa possível estrutura de segregação talvez se re-

flita nesse espaço específico (Espaço referente às engenharias, que foi muito citado

pelas entrevistadas como os espaços “das exatas”).

Outro ponto importante abordado nas entrevistas relacionado ao fato de ser mulher

na UNB é que muitas vezes as alunas consideram a UNB um espaço perigoso para

as mulheres, a depender do horário do dia. Que a UNB é um lugar muito mal ilumi -

nado durante a noite, e que isso é perigoso, pois falta segurança para as mulheres

(E2a). A UNB é um local mal iluminado pela noite, ruim para quem está se dirigindo

às paradas de ônibus e aos estacionamentos da universidade (E2a). Segundo algu-

mas entrevistadas, o machismo é constante e constrange a presença das mulheres

em certos ambientes da universidade (E3, E11).

O machismo na UNB pode ser observado de diversas formas. Segundo a En-

trevistada 3, o machismo ainda é visto de forma exagerada no espaço da Universi-

dade de Brasília. Afinal, ele é possível vivenciar o machismo em diversos fragmentos

do espaço universitário, como: sala de aula, centros acadêmicos, ou no caminho até

a parada de ônibus (E2(a), E3, E11). Como cita a E11, a sala de aula pode ser um

espaço de reprodução do machismo, o que pode vim inclusive dos próprios profes-

sores:

-  Entrevistada 11:  Eu tive um professor, no meu primeiro semestre

que tinha um vocabulário bem agressivo quando ia se referir a mulhe-

res tipo: “aí o cara chegou e comeu a mulher”. E ele era de antropolo-

gia. E eu reparava que quando eu ia falar na sala de aula ele clara-

mente ficava incomodado, mas foi só esse caso.

Além do espaço de sala de aula, a E11 também relata que espaços como os

centros acadêmicos podem ser espaços hostis para as mulheres, e demonstra em

suas falas que assim como na sociedade como um todo, espaços em que existem

muitos homens são espaços não receptivos para as mulheres, em geral. Essa mes-

ma entrevistada ainda relata sua vivência nos centros acadêmicos, tanto de Física,
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por exemplo, quanto de Arquitetura e Urbanismo (FAU), como podem ser observa-

dos nas duas falas a seguir:

- Entrevistada 11: Pelo fato de eu ser negra eu ainda não pre-

senciei e sofri nada assim. Mas em relação a ser mulher é o que te fa-

lei, você não tem credibilidade. Se você vai pedir uma informação as

pessoas já te olham com recriminação. Tem uns espaços que são

hostis para mulher, até um tempo atrás a FAU (Centro acadêmico de

arquitetura) era um espaço super hostil para as mulheres, porque fi-

cavam uns caras muito estranhos lá. Talvez esses ‘caras’ nem fizes-

sem nada, mas só por ter muito homem lá vira um ambiente hostil.

Por exemplo, nos CA's de exatas, nossa! Se você entra em um lugar

desse todo mundo te olha de um jeito muito constrangedor, te julgan-

do por estar ali, por exemplo, no CA de física, se você chega lá e quer

jogar sinuca as pessoas já te julgam por ser uma mulher jogando si-

nuca, então tem ambientes hostis sim. Mas eu ainda não presenciei

um ambiente hostil por ser negra, mas muitas vezes por ser mulher.

Dessa forma, é possível observar que ser mulher na Universidade de Brasília,

na visão da E11, ainda representa enfrentar no cotidiano universitário situações em

que a condição de mulher é discriminada e hostilizada, o que revela que podem ser

tomadas, talvez, iniciativas por parte dos estudantes ou da Instituição de combate a

essas formas de “machismos silenciosos”. Outro ponto crítico vivênciado pela E11

relativo ao machismo que é reproduzido dentro da Universidade de Brasília, é a falta

de credibilidade que as mulheres têm no meio acadêmico, e no espaço universitário

como um todo. Outras entrevistadas deixaram claro que não possuem “voz” na sala

de aula pelo fato de serem mulheres negras (E2(a),E5, E10, E11). Essa questão da

falta de voz no dia a dia universitário pode ser uma abordagem de pesquisa geo-

gráfica, em que se pode, por exemplo, comparar a vivência das mulheres que estu-

dam na UNB com a vivência que elas têm em outros espaços (públicos/privado), ou

pode ser feito um estudo comparativo entre a vivência de mulheres negras, e mulhe-

res brancas na UNB, ou até mesmo estender esse quadro de comparação a Ho-

mens Brancos, por exemplo.
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Outra questão percebida através das entrevistas, referente à condição de ser

mulher dentro da Universidade de Brasília é uma que foi abordada pela Entrevistada

2b, que abordou como é ser mãe em uma universidade como a UNB, e relatou algu-

mas dificuldades de conciliar a maternidade com os estudos, apontando a omissão

da Instituição em relação ao bom desempenho e permanência de mulheres que são

mães nos cursos de graduação da Universidade. Essa questão pode ser observada

no relato abaixo, em que a estudante expõe o porquê dela considerar o espaço da

UNB um espaço não receptivo às mulheres:

-Entrevistada 2b: Eu acho que não porque, por exemplo, a

gente não tem uma creche aqui na universidade, pra auxiliar as mães,

como eu, por exemplo, que sofri muito, pois tenho que trazer bebê pra

sala de aula, porque a universidade não te oferece uma  creche, en-

tão eu acho que em função de não ter uma creche é uma forma de

discriminar as mulheres. Ou você é mãe ou você estuda, fica nessa

aí, mas na verdade você pode ser mãe e estudar.

Esse relato demonstra a dificuldade de muitas mulheres que ingressam para

algum curso de graduação (ou pós-graduação) na Universidade de Brasília, afinal

não existe nenhum tipo de política dentro da UNB que vise auxiliar na permanência

de mulheres que são mães, afinal, existe uma questão econômica que envolve ter

ou não condições de matricular a(o) filha(o) em creches particulares, e mulheres

sem renda suficiente não podem deixar seus/suas filhas(os) em creches,  em alguns

casos terão que optar entre a graduação e cuidar de sua prole. Essa questão é uma

questão muito pontual, que atinge somente às mulheres que são mães, porém, a fal-

ta de políticas por parte da Instituição faz com que essa questão pontual atinja às

mulheres como um todo, afinal ser ou não ser mãe em uma UNB despreparada para

lidar com esse público restringe o acesso e/ou permanência.

Todavia, segundo o Estatuto e Regimento Geral da Universidade de Brasília

(2011), no Artigo 4º  princípio II: não há nenhum tipo de "discriminação de qualquer

natureza". Porém ao não se procurar criar políticas de amparo às mulheres universi-

tárias que são mães a Universidade compactua com a discriminação de determinar
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quem pode e quem não pode permanecer como graduando na Universidade, afinal,

se uma mulher que estuda na UNB não têm condições de pagar uma creche e não

tem ninguém para auxiliá-la nos cuidados para com sua prole muitas vezes ela é for-

çada a abandonar o espaço universitário. Portanto, a democratização da Universida-

de de Brasília não foi de fato alcançada, e não pode ser considerada destinada à to-

das(os),  se nos basearmos em todas as entrevistas feitas para esta monografia.

Uma sugestão de estudos futuros pode ser feita a partir dessa fala da entrevistada

2a, em que se procure saber, por exemplo, as trajetórias sócioespacias de mulheres

que são mães e estudam na Universidade de Brasília.

Portanto, ao tentar encontrar estudos da Universidade de Brasília que procu-

rem abordar a vivência de mulheres no espaço universitário, é possível perceber

como essa questão é quase invisível para a instituição e para os departamentos, de

acordo com a fala de todas as entrevistadas. O que pode ser uma das razões da

existência do silêncio da produção do conhecimento científico como foi abordado no

capítulo 2.

3.2. Universidade de Brasília e as mulheres negras: entendendo as
cotas raciais

O sistema de cotas raciais é um resultado das políticas públicas afirmativas.

Portanto, para se entender a política de cotas raciais é preciso  entender o contexto

em que o sistema de cotas foi criado, o porque da existência dessa política e enten-

der as decorrências da implantação desse sistema nas universidades federais do

Brasil (FELICI & SANTOS 2010) - embora não nem todas as universidades públicas

brasileiras adotem esse sistema de ingressão. É preciso, principalmente, entender

os reais fundamentos que levaram as universidades a aderirem essa política.

Políticas afirmativas, de diversas instâncias, são antecessoras da criação do

Sistema de Cotas, como a lei que determina que partidos políticos tenham no míni-

mo 30% de candidatos de cada gênero (neste caso específico gênero se refere a

homem e mulher), ou como a política afirmativa que isenta pessoas de baixa renda

do pagamento de impostos e de taxas de inscrição em vestibulares e concursos pú-
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blicos, dentre outras (FILICE & SANTOS, 2010). Mas, diferente do que ocorre com

várias políticas afirmativas a política de inclusão e inserção da população negra em

universidades públicas gera inúmeros discursos de revolta e debates inflamados (FI-

LICE & SANTOS).

De acordo com o artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal (LDB), de 20 de dezembro de 1996, alterado pelas leis nª 10.693, de 9 de janeiro

de 2003, e nª 11,645, de 10 de março de 2008, que ordenam a inserção da História

da África, Cultura Africana e Afro-brasileira e a educação das relações étnico-raciais

nos currículos escolares da educação básica. Esse mecanismo poderia, talvez, inici-

ar desde o ensino básico um debate sobre o Sistema de Cotas nas universidades

públicas do Brasil (FELICI & SANTOS, 2010), porém, a alteração da LDB em seu ar-

tigo 26-A não tem sido eficaz, e têm sido pouco aplicada nas escolas de Educação

Básica.

Dessa forma é possível constatar que a receptividade à temática racial, na

educação básica ou no ensino superior, varia conforme a gestão escolar e o grau de

conhecimento e protagonismo dos docentes, gestores e outros profissionais da edu-

cação (FELICI & SANTOS). Por essa razão, essa personalização não conforma uma

política pública de fato, pois para ser uma política pública é preciso elaborar e plane-

jar ações executadas e monitora-las, conforme Felici e Santos (2010). Dessa forma,

podemos observar a dificuldade de trazer um debate esclarecedor para dentro da

educação sobre os "porquês" do Sistema de Cotas.

Dados apontam e revelam que há uma desigualdade persistente entre ne-

gras(os) e brancas(os) (IPEA, 2011), como do tratamento diferenciado nos espaços

públicos e privados a depender da cor da pele, assim também ocorre no sistema de

ensino e no mercado de trabalho, sendo esse um fenômeno que não é recente (FE-

LICI & SANTOS, 2010). A materialização tanto do preconceito quanto da discrimina-

ção racial é parte desse processo de perpetuação de desigualdades, pois possuem

um papel estruturante da sociedade brasileira, através da cultura de racismo presen-

te na sociedade brasileira (FELICI & SANTOS, 2010). Essa cultura "capilariza-se na
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formação histórica e social brasileira,(...)no imaginário social, e estabelece um diálo-

go entre presente e passado. (...)  acionando continuidades" (FELICI & SANTOS,

2010, p. 2) e rupturas, apontando omissões históricas. Segundo as autoras :

(...)  versar  sobre o Sistema de Cotas na UNB exige atentar

para o caráter racial da desigualdade no país. Adentrar no ima-

ginário social brasileiro e recuperar algumas das faces do racis-

mo à brasileira, para dar visibilidade a algumas configurações

do mito da democracia racial que atinge de forma diferenciada,

negros, não brancos e brancos, exige considerar que pratica-

mente todos são impactados pela cegueira social que se insta-

la pelo estigma de cor/raça. Os brancos, por serem, em sua

maioria, protagonistas da discriminação, quer saibam disto ou

não; e os negros, por serem estigmatizados e excluídos, quer,

também, o reconheçam ou não". ( FELICI & SANTOS, 2010,

p.3).

Portanto, a discriminação racial junto à cegueira social - dentro de seus pro-

cessos - incide de forma diferenciada sobre os diversos sujeitos da sociedade e in-

terpõem variadas dificuldades em suas trajetórias de vida social e escolar (FELICI &

SANTOS, 2010). Dessa forma, segundo Felici e Santos (2010), foi a trajetória da po-

pulação negra na educação brasileira que determinou, junto a outros fatores, as po-

líticas de ações afirmativas na Universidade de Brasília.

A inserção da população negra no ensino superior é uma etapa fundamental

para se quebrar com esse passado de desigualdades no Brasil. Entende-se que o

combate à subalternização da população negra deve ser iniciado, e essa luta tem a

função de estimular a permanência e ampliação da participação da população negra

em espaços elitizados, onde existem restrições de acesso, ampliando, dessa forma,

o alcance dessa população, permitindo que possam adentrar em instâncias sociais

de poder (BEUST, 2005 apud FELICI & SANTOS, 2010).

Porém, de acordo com Belchior (2006, p. 47) citado por Weller (2008), o siste-
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ma de cotas para estudantes negros na Universidade de Brasília surgiu em um con-

texto em que os fatores mais relevantes para essa implementação foram os aconte-

cimentos sociais do final da década de 1990: marcha em função do tricentenário da

morte de Zumbi dos Palmares (1995); Conferência de Durban (2001); a crescente

participação e atuação do movimento negro na universidade. Dessa forma, podemos

perceber que ao discutir a respeito do sistema de cotas raciais, deve ser levado em

consideração um amplo contexto de políticas afirmativas, e de lutas de combate à

desigualdade racial existente no país, articulada, sobretudo pelos movimentos soci-

ais.

A adesão ao Sistema de Cotas na Universidade de Brasília é um momento

histórico, transformador e necessário, como afirma Belchior (2006 apud WELLER,

2008). Mesmo que esse sistema esteja inserindo um número nunca presente anteri-

ormente de pessoas negras na universidade, essa medida é apenas o pequeno iní-

cio da transformação da estrutura da sociedade (BELCHIOR, 2006 apud WELLER,

2008). As cotas não podem ser vistas como a única forma de conhecimento e inclu-

são. Vale ressaltar que uma das alunas entrevistadas apontou a necessidade de que

a inclusão da população negra exige uma demanda que vá além das cotas, e ainda

pontuou:

- Entrevistada 7: Olha, eu acho que hoje o espaço é mais de-

mocrático, eu consigo me ver em outras pessoas, eu posso me

identificar com outras pessoas. Mas acho que ainda tem muito

que caminhar, acho que com esses 10 anos de cotas a UNB tá

mais colorida, mais preta. Mas me sentir  pertencente a esse

espaço universitário eu não me sinto, é um espaço hegemôni-

co, é um espaço que de diversas formas propaga o racismo,

como racismo institucional,  ausência de pesquisas científicas

sobre negros. Por exemplo, tem o programa afro-atitude que

ajuda a descobrir jovens negros cientistas e a gente não vê es-

trutura pra acolher os negros. Então eu acho que hoje vendo

pessoas transitar pelo campus eu me reconheço, mas agora o

espaço acadêmico assim de produção mesmo continua branco.
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 Existe uma profunda necessidade de modificação na "gramática dos discursos no

interior da universidade e no entendimento das demandas políticas  sociais." ( WEL-

LER, 2008). A implantação das cotas raciais tem gerado uma série de debates e ten-

sões no âmbito acadêmico, midiático, educacional (WELLER, 2008).

Optar pela implementação do vestibular com cotas, foi uma difícil decisão a

ser tomada, pois essa política é fortemente criticada pela mídia conservadora, ou

nas escolas e cursinhos preparatórios para a o vestibular (WELLER, 2008). Ainda

existem tabus e preconceitos em relação ao Sistema de Cotas. As grandes mídias

desempenharam o papel de polarizar as opiniões e os posicionamentos acerca do

debate, e também foi uma das principais responsáveis por divulgar a existência do

sistema de cotas, conforme Weller (2008).

Ainda é muito comum se ouvir que alunas(os) que entram pelo sistema de co-

tas precisam enfrentar discursos preconceituosos na universidade, como relatou a

Entrevistada 2a:

Entrevistada 2a - "uma vez, uma professora começou a falar

lá sobre essa questão de cotas, e aí a professora falou assim: você

acha certo que a pessoa que tem uma nota alta perder a vaga porque

o outro é negro? Então as pessoas nem procuram saber como é que

funciona o sistema".

A estudante de Antropologia Lorena Monique criou um sítio na internet para

denunciar o preconceito racial na Universidade de Brasília4, esta campanha gerou

uma grande repercussão sobre o tema “ser negra(o) nas redes sociais. Vários/as es-

tudantes negras e negros relataram frases racistas que sempre escutam na universi-

dade, e muito do racismo sofrido também se devem à questão da cotas raciais. Fra-

ses como "você tem sorte de ser negra, nem precisa estudar para passar no vesti-

bular"; ou “...  esses cotistas chegam aqui na Faculdade de Direito sem saber ler

nem escrever!", são exemplos de como o Sistema de Cotas não possui um debate

4 Reportagem pode ser encontrada em 
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/
tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-UNB.shtml

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-unb.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-unb.shtml
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que alcance as várias esferas do espaço da Universidade de Brasília.  

Segundo Weller (2008), existe um discurso dentro do espaço da universidade

de que o Sistema de Cotas implicará em uma queda do nível acadêmico. No entan-

to, ao observar a Análise do Sistema de Cotas para negros da Universidade de Bra-

sília - Período: 2ª semestre de 2004 ao 1ª semestre de 2013, percebemos que essas

afirmações de que a qualidade do nível acadêmico iria cair é apenas um mito basea-

do em (pre)conceitos.

Ao analisarmos os requisitos para a inserção de candidatos pelo sistema de

cotas tomamos conhecimento, por exemplo, de que no momento em que as vagas

para o sistema de cotas para negros são totalmente preenchidas e o/a estudante co-

tista obtém nota para ser aprovado pelo sistema universal, ocorre uma migração do

Sistema de Cotas para o Sistema Universal (UNB, 2013). O requisito para ocorrer

essa migração é que a nota de corte do sistema universal seja menor do que a nota

de corte do sistema de cotas para negros, e o/a estudante teve uma nota de corte

maior do que a de corte do sistema universal, respeitando-se a classificação geral.

Na tabela 1 a seguir é possível observar que a porcentagem de estudantes que mi-

gram para o sistema universal variou entre 2005 e 2013 entre 1,5% e 27,34%.

  Tabela 1 Quantitativo de estudantes cotistas que migraram para o sistema universal, por vestibular
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Fonte: UNB; DEG, (2013)

Como foi citado acima, existe o mito de que o nível acadêmico pode cair por

causa do Sistema de Cotas para negros, o que seria gerado pelo fato de que os não

cotistas acreditem que o desempenho na universidade está associado à nota de cor-

te do vestibular. A E7 explicitou que esse pensamento já foi verbalizado em seus es-

paços de convivência na UNB. Mas ao observar a tabela 2, é possível quebrar com

esse (pre)conceito e evidenciar que as/os estudantes negras(os) que entram por co-

tas possuem o índice de rendimento acadêmico final (IRA) semelhante ao dos/das

estudantes que entram na universidade pelo sistema universal (IRA referente aos

estudantes das Engenharias). Vale ressaltar aqui, que o IRA médio final equivale a

média do IRA dos estudantes formados nos cursos indicados, e está inserido em

uma escala que pode variar de 0,0 a 5,0.

Tabela 2 Dados dos cursos de Engenharia, no período entre o 2ª/2004 e o 2ª/2012
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Fonte: UNB, DEG (2013)

Algumas das alunas entrevistadas (E2(b), E5, E7) ressaltaram que já ouviram

de professores e colegas a opinião de que as cotas empobrecem a universidade,

muitas das entrevistadas mostram a dificuldade de serem negras na universidade

(E3, E5, E10), afinal elas, como mulheres negras, estão fora de um padrão esperado

pelos professores, pois não é classe média, brancas, que vão perpetuar com todos

os ideais que os professoras(es) sempre foram guardiões. Como é possível observar

nas falas da Entrevistada 7 e da Entrevistada5 :

- Entrevistada 7: Quando eu entrei aqui, no meu primeiro se-

mestre, um professor virou e falou abertamente que ele achava que

as cotas empobreciam a universidade, baixavam o nível da universi-

dade. Naquele momento eu não conseguia ainda entender, né o por-

quê que ele falou aquilo, se ele tinha falado aquilo pra me atingir. Mas

as pessoas me tratam bem, mesmo assim. Eu sinto que as pessoas

me tratam mais bem do que na minha época de escola, porque eu es-

tudei em escola particular e era bem mais forte o racismo. (...) Olha,

os meu professores por serem cientistas sociais são bem abertos às

cotas. Alguns deixam a entender nas entrelinhas que eles não concor-

dam, mas a maioria é super a favor. E Eu sou cotista, eu entrei pelo

sistema de cotas no 1ª/2013. Eu não me sinto sendo tratada diferente

por ser cotista, né. mas eu já conheço pessoas que se sentem.



72

 - Entrevistada 5: tem professores que eu sinto que

não gostam de mim por não me encaixar no padrão de aluna que eles

esperam, que é aluna classe média que vai manter o que eles acredi-

tam aqui na academia. Também existe o fato de que tem alguns pro-

fessores que tentam ajudar e acabam reforçando alguns preconceitos

com essa tentativa de ajudar.

Os relatos referentes ao Sistema de Cotas foram muito diversos, muitas rela-

taram sofrer preconceito – mesmo que de forma silenciosa - por serem cotistas (E1,

E2(b), E3, E10) , mas muitas relataram que nunca foram pessoalmente atingidas

com preconceitos e falas discriminatórias pelo fato de serem cotistas (E2(a), E6, E7,

E9, E11) . Porém metade das entrevistadas relatou que muitos amigos e amigas já

sofreram discriminação por serem cotistas (E2(a), E3, E7, E8, E9, E11).

Outra questão interessante e relevante revelada pelas entrevistas foi que mui-

tas têm a consciência que hoje, se o espaço da Universidade de Brasília é mais di -

verso racialmente do que antes isso se deve às cotas raciais (E1, E3, E5, E7, E8). A

maioria das entrevistadas pontuou, que a UNB ainda é um espaço muito elitizado, e

de maioria branca e classe média, mas que aos poucos essa característica tem mu-

dado (E2(a), E3, E5, E10, E11). Outra questão importante apontada pelas entrevis-

tas é de que as alunas, por mais que às vezes não sofram um racismo explícito e

evidente, a estrutura da universidade é racista, e que a falta de representatividade é

uma forma de racismo (E7, E1, E3, E11). Essa representatividade está associada a

ter,  no  ambiente  de  sala  de  aula,  outras  pessoas  negras,  ou  professores/as

negros/as. Como pode ser descrito na fala da Entrevistada 6:

- Entrevistada 6: (...) Nos espaços dos cursos de exatas, como

engenharias, matemática, física, quase não tem mulher e muito

menos mulher negra, e principalmente o meu curso. Na geolo-

gia quase não tem mulher negra, até tá tendo bastante mulher,

mas negro tem no máximo quatro (4) pessoas no universo de

400 alunos.
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Outra questão importante referente a questão de cotas e toda a questão racial

abordada nas entrevistas é que para as pessoas negras, tanto homens quanto mu-

lheres é preciso estar sempre se reafirmando na universidade, de que é necessário

sempre provar que são pessoas capazes e competentes para estarem na universi-

dade (E10). Além disso, outro ponto abordado pelas entrevistadas é de que é preci-

so incluir o debate racial no discurso acadêmico (E1, E5, E7, E10). Quando se fala

do Sistema de Cotas se tem a ilusão de que ele é suficiente para promover a inclu-

são da população negra na instituição, mas para haver uma inclusão real é preciso

haver medidas dentro da universidade que abordem as questões raciais no espaço

acadêmico (E7). Criar mais grupos de pesquisa que abordem essa questão, ter mais

professoras e professores negros/as, introduzir mais disciplinas que abordem essa

questão seria uma possível medida a ser adotado, pois, segundo algumas alunas

(E2(a), E3, E5, E10, E11), o espaço de produção acadêmico ainda é muito branco.

Segundo Munanga (2001 p.1) existem cinco argumentos comuns que são le-

vantados contra a adoção das ações afirmativas no Brasil: a) não se sabe quem são

os negros no Brasil; b) as políticas de ação afirmativa estão sendo abandonadas nos

Estados Unidos; c) as cotas não são destinadas aos índios; d) as cotas poderiam

prejudicar a imagem profissional dos negros que foram beneficiados; 5) as cotas le-

variam a uma degradação da qualidade de ensino. O autor também ressalta a impor-

tância da adoção da política de cotas raciais:

Qualquer proposta de mudança em benefício dos excluídos ja-

mais receberia um apoio unânime, sobretudo se trata se uma

sociedade racista. Neste sentido, a política de ação afirmativa

nos Estados Unidos tem seus defensores e seus detratores.

Foi graças a ela que se deve o crescimento da classe média

afro-americana, que hoje atinge cerca de 3% de sua popula-

ção; sua representação no Congresso Nacional e nas Assem-

bleias Estaduais; mais estudantes nos liceus e nas universida-

des; mais advogados e professores nas universidades, até nas

mais conceituadas; mais médicos nos grandes hospitais e pro-

fissionais em todos os setores da sociedade americana. Apesar
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das críticas contra a ação afirmativa, a experiência das últimas

quatro décadas nos países que a implementaram não deixam

dúvidas sobre as mudanças alcançadas. (MUNANGA, 2001, p.

2).

Portanto, o Sistema de cotas permite a inserção de negras e negros em espa-

ços onde o acesso é restrito e segregado, o Sistema de cotas tem, de forma lenta,

modificado o "rosto" da Universidade de Brasília, tornando-a mais heterogênea e de-

mocrática. Mas como foi mencionado anteriormente, segundo as entrevistas realiza-

das para essa pesquisa monográfica, a Universidade de Brasília ainda é muito pou-

co diversa ao se falar em etnia/raça, ainda existe um predomínio de pessoas bran-

cas e ricas, pessoas que estão inseridas em um "padrão europeu". Além dessa ob-

servação é importante lembrar o que uma das entrevistadas pontuou, de que existe

uma ilusão de que o espaço da UNB é um espaço diverso, mas é apenas uma ilusão

(E11).

A visão racial   que se propaga na universidade, segundo uma das alunas

(E6), ainda é muito estereotipado e pouco debatido, assim como o debate sobre co-

tas. Muitas alunas revelaram que existem muitos espaços na Universidade abertos a

debater sobre a questão racial, mas que muitas vezes esses espaços são conquista-

dos pelas próprias alunas, que não se debate isso tanto em sala de aula (E1, E2(a),

E. Uma das alunas ainda ressaltou a necessidade de se ter mais professores/as ne-

gros/as abordando a questão racial. Outra questão importante é observar o número

de disciplinas ofertadas na universidade que abordem especificamente essa questão

racial. Ao entrar na página da internet da Universidade de Brasília em que estão dis-

poníveis todas as disciplinas referentes ao negro encontramos duas do Decanato de

Extensão (DEX)5: Etnologia visual do negro no cinema e pensamento negro contem-

porâneo. Dessa forma, ao refletirmos que no universo do total das disciplinas oferta-

das pela Universidade de Brasília apenas duas abordam especificamente a questão

do negro, é possível refletir o porque da pequena abordagem em relação ao tema.

Uma das entrevistadas relatou a dificuldades das matérias que abordem raça ou gê-

5 Procurar em : https://condoc.UNB.br/matriculaweb/graduacao/default.aspx
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nero se firmarem na universidade (E10).

Quase que cem por cento () das entrevistadas afirmaram que nos espaços

dos cursos de ciência exatas e da Faculdade de Tecnologia : Engenharia - ambien-

tal, civil, produção, redes de comunicação, elétrica, florestal, mecânica, mecatrônica;

é onde elas percebem maior diferença de tratamento por serem mulheres e negras

(E1, E2(a), E2(b), E3, E5, E6, E8, E10, E11). Segundo as entrevistadas os debates

sobre raça, por exemplo, nem são abertos nos espaços desses cursos, até mesmo

porque não são objetos de pesquisa, mas o que não impede de se abrir discussões

sobre essas questões nos centros acadêmicos, por exemplo. Na verdade, se consta-

tou que para as entrevistadas os espaços ocupados pelos cursos do Instituto de

ciências humanas são os mais abertos aos debates raciais e de gênero, aos debates

sobre cotas raciais, em que as pessoas realmente abordam e discutem a questão

racial dentro da universidade e em uma vivência mais ampla. Uma aluna de Serviço

Social [E2(a)] que foi entrevistada relatou que no departamento de Serviço Social o

debate sobre raça é muito recorrente, tanto no centro acadêmico quanto em eventos

realizados pelas alunas, e ainda ressaltou que é um tema muito abordado em sala

de aula. Portanto é possível observar que (a partir da vivência das entrevistada) es-

sas temáticas, quando abordadas só são abordadas por poucos departamentos, ou

seja, a inserção do debate racial na Universidade ainda é muito restrita. Outra ques-

tão importante é que uma das alunas (E9) ressaltou de que no mês de novembro,

que é o mês da consciência negra no calendário oficial, o debate racial é muito pre-

sente na universidade, mas ressaltou a necessidade de o debate racial deve ser pre-

sente na universidade durante todo o ano letivo, não apenas durante um mês.

Portanto, a análise geográfica pode se desenvolver intensamente na temática

sobre  raça,  tendo  a  Universidade  de  Brasília  como ponto  inicial  de  análise,  por

exemplo. Seria possível buscar entender essa segregação que ocorre no espaço

universitário, e seria possível através de outros trabalhos abordarem a vivência de

alunas(os) negras(os) que cursam algum curso de Engenharia, por exemplo, já que

quase todas as entrevistadas relataram que o espaço  da Faculdade de Tecnologia

(destinada às engenharias) é um espaço hostil, em que elas não percebem nenhu-
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ma abertura ao debate de raça, por exemplo.

Outro ponto importante observado é que, na visão das entrevistadas (obser-

var e analisar a fala de todas as entrevistadas) o racismo ainda é presente na uni-

versidade, mesmo com a adoção do sistema de cotas. Mesmo que devido ao Siste-

ma de Cotas esteja sendo possível inserir pessoas em uma realidade que é elitizada

e restrita, visto que segundo o relatório do Sistema de Cotas realizado pelo DEG em

2013 grande parte dos cotistas possuem baixa renda. Dessa forma podemos obser-

var,  partindo  da  fala  das  entrevistadas  e  dos  dados  disponibilizados  pelo  DEG

(2013), que a universidade e seu acesso e inclusão ainda reproduzem desigualda-

des de raça, mesmo que a inserção da população negra na universidade seja uma

quebra com uma exclusão histórica observada no Brasil, como relatamos anterior-

mente. Segundo a análise feita pelo DEG (2013) sobre o sistema de cotas a popula-

ção do Distrito Federal apresenta um total de 55,95% da população de cor preta e

parda. Já a população branca gira em torno de 42,19%, ou seja, a proporção de ne-

gros no Distrito Federal (DF) é maior que no Brasil. No período de análise desse es-

tudo se inscreveram no PAS e no vestibular um total de 210.025 candidatos (DEG;

UNB, 2013). Desses 44,94% se declararam negros e pardos (DEG; UNB, 2013), que

é uma proporção inferior à proporção de negros no DF. Ao compararmos essas po-

pulações dentro da Universidade de Brasília, ou seja, com os alunos matriculados,

constata-se que 13,80% dos alunos se declararam negros, superando a média do

distrito federal que é de 12,93%.

Outra questão interessante que pode ser abordada pela geografia dentro da

Universidade de Brasília é a quantidade de alunos negros que ingressam para algu-

ma pós-graduação. Segundo o Decanato de Graduação (2013) cinquenta e sete (57)

por cento dos cotistas declararam não ter feito ou não estar fazendo algum curso de

pós-graduação. Portanto a geografia poderia analisar e espacializar esses dados e

produzir estudos acerca desse fenômeno (ver gráfico 2).

Gráfico 2- porcentagem de alunos cotistas que fez ou está fazendo curso de pós-graduação
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Fonte: (DEG; UNB, 2013)

Outro dado interessante que auxiliou em nossa pesquisa, foram os dados for-

necidos em relação ao acolhimento que os alunos cotistas sentiram receber na Uni-

versidade de Brasília, a maior parte dos alunos se sentiu acolhidos e bem recebidos,

como pode ser observado no gráfico 3.

Gráfico 3

Fonte: (DEG; UNB, 2013).

Desta forma é possível perceber que a maioria dos alunos que entram por co-

tas possuem uma estadia tranquila na comunidade acadêmica. Porém, segundo o

relato de algumas das entrevistadas (E7), ainda é preciso se combater o racismo

institucional dentro da universidade, é preciso expandir as cotas para as pós-gradua-

ções, pois como visto no gráfico 2 a maioria dos cotistas não prosseguem na vida

acadêmica após a conclusão da graduação. Segundo a E11, é muito difícil se com-
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bater o racismo dentro da universidade porque ele não é falado, não é algo evidente

o que torna o combate mais difícil, pois quando se sabe exatamente onde as pesso-

as negras podem adentrar ou não, onde elas são bem-vindas ou não é mais fácil de

saber de que forma combater esse racismo. Outra aluna entrevistada (E7) pontuou

que o racismo que existe dentro da universidade é o racismo "à brasileira”, ou seja, é

um racismo velado, que ela percebe muito através de gestos e de olhares.

Portanto, de acordo com a fala das alunas entrevistadas, o racismo não é ine-

xistente dentro da Universidade de Brasília. O racismo precisa ser debatido e estu-

dado pelos departamentos presentes na UNB, se calar diante dessas desigualdades

relatadas pelas entrevistadas e pelas pessoas que forneceram entrevistas à matéria

feita sobre racismo na UNB, feita pela aluna Lorena Monique6, é compactuar para a

permanência deste dentro da instituição, sem que haja um questionamento da or-

dem hegemônica presente dentro da universidade, que pode agredir a alunas(os)

negras(os) por não se sentirem representados, contemplados e ouvidos pela institui-

ção em seus diversos espaços7.

3.3. Mulheres Negras – O preconceito duplo

Para entender as desigualdades presentes no espaço brasileiro é preciso en-

tender como as desigualdades podem ser  causadas devido às interseções entre

raça e gênero, por exemplo. O feminismo negro tem sido responsável por contribuir

com essa interseção, ao pensar na interseção que vai além de gênero e raça, pois

ainda interage com classe, mesmo que essa terceira categoria não seja alvo da pre-

sente monografia é importante pontuar que é uma importante categoria de análise

dentro dessa interseção, que pode ser explorada em trabalhos futuros junto à raça e

gênero. Segundo Sotero  (IPEA, 2013) analisar essas múltiplas interseções é supe-

rar no interior do próprio pensamento feminista a invisibilidade dos diversos eixos de

6 http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/
tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-UNB.shtml

7 No mês de novembro de 2015, foi lançado na internet um mini documentário sobre alunas(os) ne-
gros na UNB, em que eles relatam suas vivências e obstáculos encontrados na UNB. O nome do
documentário  é:  “Ah,  Branco!  Dá um tempo”-  Construindo  espaços.  Pode ser  acessado em:
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/
tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-UNB.shtml

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-unb.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-unb.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-unb.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/tecnologia/2015/03/25/interna_tecnologia,477000/tumblr-do-dia-u201c-ahbrancodaumtempo-u201d-critica-racismo-na-unb.shtml
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opressão sexista, racista e classista por se basear em uma abordagem universali-

zante da experiência de ser mulher ou homem, independente da raça ou classe soci-

al. 

Segundo Collins (1990) Citada por Sotero (IPEA, 2013) é preciso pensar em

uma interseção das desigualdades, em que uma mesma pessoa pode se encontrar

em diferentes posições, a despender de suas características: 

(...) o elemento representativo das experiências das diferentes formas

de ser mulher estaria assentado no entrecruzamento entre gênero,

raça, classe, geração, sem predominância de algum elemento sobre

outro. Nessa perspectiva, estes elementos são acionados em cada lu-

gar e de acordo com as circunstâncias. ( Sotero in IPEA, 2013, p. 36).

Segundo Sotero (IPEA, 2013), uma análise de gênero deve também conside-

rar que não apenas as questões que se referem ao acesso à educação são impor-

tantes, mas também é relevante um conjunto de aspectos que evidenciam as a hie-

rarquia presente nas relações, que são reproduzidas no interior do sistema educaci-

onal. Portanto, por mais que hoje, devido às políticas afirmativas, seja possível per-

ceber que mulheres negras têm mais acesso ao ensino superior, é preciso entender

a vivência destas mulheres nos espaços de ensino superior.  Segundo Bourdieu e

Passeron (1992) citados por Sotero ( IPEA, 2013) :

(...) a instituição escolar é um espaço de reprodução e legitimação da

ordem social estabelecida. A afirmação anterior é ainda mais verda-

deira quando ser trata de sociedades democráticas e em contextos de

“democratização” do ensino, em que o crescimento de ofertas de va-

gas e matrículas não ocorre sem que a ordem social  estabelecida

seja mantida e muitas vezes reforçada. O questionamento a ser feito

a partir destas ponderações é de que forma a escolha de carreiras no

ensino superior é determinada socialmente. (SOTERO in IPEA, 2013,

p. 46)

Nessa perspectiva é importante entender em que cursos essas mulheres ne-

gras se inserem, pois existe um código social que determina que se essas mulheres
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vão adentrar no ensino superior o acesso aos cursos mais “prestigiados” é mais di-

fícil (SOTERO in IPEA, 2013). Segundo Beltrão e Teixeira (2004) citados por Sotero

(IPEA, 2013, p. 47) as “carreiras mais masculinas têm menor participação de pretos

e pardos; e carreiras mais femininas, maior participação desses grupos”. A importân-

cia de se analisar esses dados e de se pesquisar sobre a inserção de mulheres ne-

gras na UNB é que: 

A escolarização não é o único fator a determinar a forma como se

processa a mobilidade social dos indivíduos, mas ainda é tida como

um dos principais determinantes para o posicionamento socioeconô-

mico dos indivíduos na hierarquização social.  (PASTORE & VALLE

SILVA, 2000 apud SOTERO in IPEA, 2013, p. 48). 

De qualquer forma, as mulheres negras estão a cada ano mais presentes nos

cursos de ensino superior (ver gráfico 4), o que possibilita a cada ano que barreiras

sejam  superadas  dentro  do  espaço  universitário.  De  acordo  com  a  fala  da

Entrevistada 3, hoje ela acredita sofrer muito menos preconceitos por ser mulher,

negra e cotista, ela relata que sofre muito menos preconceito na universidade do

que sua irmã que ingressou na UNB no ano de 2005, o que demonstra que, talvez,

esse aumento quantitativo de mulheres negras no ensino superior em todo o Brasil

possa refletir em uma diminuição das discriminações sofridas por mulheres negras

no espaço universitário. 

Gráfico 4
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É importante observar  os dados quantitativos disponibilizados pelo IPEA e

pelo IBGE, através de suas diversas pesquisas, e tentar associá-los com a vivência

dessas mulheres negras que estudam na Universidade de Brasília. Afinal, esses da-

dos demonstram que por mais que hoje o número de mulheres negras seja maior

que antes da adoção do sistema de cotas (2004) ainda é muito inferior ao número de

mulheres e homens brancos que ingressam no ensino superior. Portanto, elas ainda

são  minoria  no  ensino  superior,  se  comparadas  aos  homens  e  mulheres

brancas(os), e por isso ainda sofrem diversas discriminações dentro desse espaço. 

As vivências das entrevistadas levou muitas a entender que ser mulher negra (inter-

seção entre raça e gênero) na UNB gera diversas dificuldades em seus cotidianos

(E2(a),E3, E5, E10). Ser mulher negra, em alguns casos, foi o que mais instigou as

alunas a falar, mesmo quando as perguntas da entrevista estavam destinadas a en-

tender sobre como é a vivência delas como mulher elas pontuavam a vivência delas

como mulher negra, afinal é dentro do corpo de uma mulher negra que elas vivem e
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têm experiências na universidade. Não tem como vivenciar no espaço universitário

desassociando essas duas características que são parte da identidade das entrevis-

tadas e de todas as mulheres negras.

A questão importante ressaltada por várias entrevistadas como, por exemplo,

a Entrevistada 3, é que as mulheres negras sofrem um preconceito duplo, primeiro

por causa do fato de ser mulher em uma sociedade machista, e segundo por ser ne-

gra em uma sociedade racista. De acordo com a análise das falas de todas as entre-

vistadas (ver no apêndice), na vivência delas universidade, é possível observar uma

reprodução das desigualdades de gênero e raça presentes na sociedade, porém o

fato de mulheres negras estarem inseridas nesse espaço, como produtoras do co-

nhecimento científico representa um avanço social, visto que – como foi argumenta-

do no capítulo 2 (Subcapítulo 2.3) –  que ao adentrar no espaço acadêmico, essas

mulheres estão quebrando com uma tradição de desigualdade histórica, demons-

trando que mulheres negras precisam se fixar em espaços elitizados e brancos para

poder  começar  a  mudar  esse  quadro  social  brasileiro  de  desigualdade  (RATTS,

2003).

Segundo a vivência das entrevistadas, ser mulher negra no espaço da UNB é

viver diariamente com discriminações e questionamentos quanto à capacidade des-

sas mulheres de estarem vivendo nesse espaço como qualquer outra(o) estudante

que for branca(o) (E2(b), E3, E5, E7, E10). Muitas falas apontaram como o racismo

junto ao machismo é sutil para essas mulheres, e demonstra que elas sofrem mais

nesse espaço universitário por serem negras do que pela condição de ser mulher

(E1, E3, E5, E7, E10), o que não exclui as dificuldades vividas por elas pelo fato de

serem mulheres, mas elas relatam que ser mulher negra que é a real dificuldade en-

contrada em suas vivências na UNB. A interseção entre ser mulher (gênero) e ser

negra (raça) é o que mais marca o cotidiano de algumas no espaço universitário, o

que legitima o objeto de pesquisa desta monografia (E1, E2(b), E3, E5, E10).

De acordo com a Entrevistada 1 o espaço da Universidade de Brasília, no ge-

ral, não é receptivo para mulheres, e menos ainda para mulheres negras, ela ainda
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discorre que poderia ser mais receptivo, porém ainda não sabe como agir para que

isso se transforme, mas acredita que com o passar do tempo esse quadro mudará. A

importância desse ponto trazido pela Entrevistada 1 é que da mesma forma ele foi

abordado pelas outras entrevistadas, e algumas conseguiram demonstrar quais são

os reais bloqueios que elas consideram importantes para não haver receptividade no

espaço universitário (E5, E10). Segundo a Entrevistada 3, os problemas referentes a

machismo e racismo que ela sofre podem ser vivenciados de forma intensa nos

Centros Acadêmicos (CA), ela especificou o Centro Acadêmico de Geografia, que é

o curso dela, e demonstrou que é comum ouvir diversas ofensas a negras(os) princi-

palmente a negras, que é possível perceber a verbalização do racismo de forma re-

corrente nesse CA:

-Entrevistada 3: (...) No centro acadêmico mesmo de geografia

a gente escuta alguns comentários de ódio em relação aos ne-

gros, principalmente vindo dos homens esses comentários, fa-

lando do cabelo, da aparência das mulheres negras, principal-

mente. Parece que a gente não tem voz ativa nem dentro da

universidade. 

Essa fala demonstra o silenciamento imposto a essas mulheres, que transi-

tam em seus corpos negros na universidade. O silêncio pode ser observado na pro-

dução acadêmica, dentro das salas de aula, dentro até mesmo de grupos que deba-

tem sobre gênero, dentro dos centros acadêmicos assim como na sociedade como

um todo. Segundo a Entrevistada 5, o problema de se tratar a interseção entre raça

e gênero é que falta no espaço acadêmico mulheres negras para falarem sobre mu-

lheres negras. Ela ainda ressalta que em seu Curso (Ciência Política) existem disci-

plinas obrigatórias em que ela – por ser mulher e negra – não possui voz, é invisível:

- Entrevistada 5: Não, acho que não. Até lembro que eu tenho uma

disciplina no meu curso que é obrigatória Teoria política contemporâ-

nea,  e a gente se sente super desconfortável pra falar, é uma sala

cheia de homens e cheia de homens brancos sabe, é uma sala muito

complicada pra gente se sentir a vontade pra falar. Acho que as estru-

tura das aulas e de como as coisas são na universidade, não facilitam
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pra gente se sentir a vontade aqui tem uma estrutura feita pra ho-

mens brancos.

A fala acima demonstra um problema vivenciado pela E5, que é profundo na

estrutura da UNB. Dessa forma é possível supor que essa estrutura pode ser mais

percebida pelas mulheres negras, pois, na visão da entrevistada 5, a universidade

não foi pensada para a inserção destas mulheres, já que é feita “para homens bran-

cos”8. Portanto a aluna aponta que a invisibilidade da mulher negra está na estrutura

da universidade, e dessa forma é possível perceber que essa invisibilidade reflete

também na produção acadêmica (E5, E7, E10). Portanto, se formos partir dessas vi-

vências podemos considerar que e a Geografia da UNB pode estar inserida nessa

estrutura que invisibiliza uma produção acadêmica que procure espacializar a vivên-

cia de mulheres negras, já que foi discorrido no capítulo 2 que esse é um tema de

estudo quase invisível na Geografia brasileira.  

Um ponto importante também abordado pela Entrevistada 5 é que debater a

interseção entre raça e gênero é muito dificultado e não possui  visibilidade nem

mesmo em grupos de pesquisa que se destinam a debater gênero, seria um debate

de segunda categoria. Ela alega que este é um debate de nicho, ou seja, é um deba-

te que só as mulheres negras veem a importância de ocorrer. Porém é preciso en-

tender que as mulheres negras são parte integrante da UNB e na sociedade, e que

por mais que esse seja um debate de nicho ele é importante por estas mulheres ne-

gras estarem presentes na sociedade e na universidade, e que a inserção destas no

meio acadêmico reflete em uma mudança estrutural na sociedade. Segundo Herin-

ger e Paula (2012) citadas por Ziliotto (2015, p.3):

A educação para mulheres negras têm sido vista como estra-

tégica para a alteração das condições de subordinação em que

vivem as mulheres e toda a população negra do país. No en-

tanto,  constantemente  essa  população  encontra  dificuldades

dentro das próprias instituições de ensino. 

8 É importante ressaltar que as perguntas da pesquisa procuravam apreender como se elas consi-
deram a UNB um espaço receptivo  para elas enquanto mulheres negras, assim como todas as 
perguntas procurou-se entender suas vivências na UNB como mulheres negras (Ver apêndice). 
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A partir da fala da E5 é possível supor que a invisibilidade do debate sobre

mulheres negras na Universidade de Brasília é silenciar a necessidade de se enten-

der em que medida a inserção de mulheres negras em instituições de ensino superi-

or é necessária para diminuir a desigualdade social existente no Brasil. De acordo

com a Entrevistada 5, esse debate não é tido como um debate importante para ser

abordado, e que as mulheres negras só são consideradas capaz de debater sobre

mulheres negras, sobre nenhum assunto mais: 

- Entrevistada 5: (...) no meu grupo de pesquisa a gente está

tendo um ciclo de debates sobre desigualdades, e a gente de-

bate sobre desigualdade de gênero. Aí teve um debate que era

sobre desigualdade de gênero e raça, e especificamente no de-

bate anterior a esse foi quando as mulheres brancas do grupo

do ciclo de debate que estão na organização perguntaram pra

nós mulheres negras sobre quais textos a gente queria colocar,

e em nenhuma outra discussão perguntaram sobre isso. Existe

a coisa de que tem que procurar as mulheres negras pra falar

de mulheres negras, mas só se for sobre mulheres negras, en-

tendeu, porque se for pra falar só sobre mulher não aceitam a

visão da mulher negra.

Essa Fala demonstra que a que a questão de gênero é abordada, mas a inter-

seção entre raça e gênero ainda é colocada como uma questão de menor priorida-

de, o que não implica na inexistência desses debates dentro da universidade, afinal

esta é apenas uma das visões das entrevistadas, o que não pode refletir um quadro

geral da Universidade. Segundo a mesma entrevistada é possível encontrar na uni-

versidade muitos grupos que debatam sobre gênero e muitos que debatam sobre

raça, mas que raramente esses grupos abordam a interseção. Seria interessante

promover estudos que procurem evidenciar esse silêncio em relação à interseção

entre raça e gênero, e procurar entender de forma mais profunda o porquê desses

silêncios. 

Segundo a Entrevistada 10 “Não há muitos lugares receptivos para mulheres
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negras. Porque são dois preconceitos, dois embates”. Portanto é preciso procurar

dar voz à essas mulheres no meio acadêmico, para que se possa entender através

de pesquisas científicas que a inserção da mulher negra nas universidades federais

é um avanço na sociedade brasileira, pois está modificando toda a estrutura social

do País. Segundo Ziliotto(2015), o acesso à educação é um dos principais fatores

que levam ao desenvolvimento social, segundo Benedito (2008) citado por Ziliotto

(2015, p.3):

[...]  a ampliação dos estudos e o desenvolvimento de ações

junto à iniciativa pública e privada são essenciais para que se

percebam quais são os empecilhos que ainda criam entraves

significativos ao desenvolvimento socioeconômico brasileiro. O

desenvolvimento de uma nação não está estritamente ligado à

progressão  de  todo  grupo  independentemente  do  sexo  e/ou

raça a que os indivíduos pertençam, pois desenvolver-se é su-

perar a pobreza e criar oportunidades de crescimento. 

Todavia, é importante frisar, que o espaço da UNB, por mais que na visão das

entrevistadas (ver apêndice) reproduza essas desigualdades de gênero e raça ainda

é um espaço de luta, em que essas questões são debatidas (E8). Segundo uma das

entrevistadas o espaço de debate dentro da UNB sobre raça e gênero, por mais que

seja reduzido, é um espaço efetivo:

- Entrevistada 8: A universidade tem poucos, mas tem espaços

que são muito efetivos. Tem vários grupos de raça e gênero na

universidade e tem também pessoas que estão na militância há

muito tempo e estão inseridas na universidade então elas fa-

zem esse intermédio entre as pessoas que chegam e o espaço

de debate.

Além de ser importante existirem esses espaços é preciso levar em conside-

ração que a UNB é um espaço muito restrito e pequeno se pensar na sociedade

como um todo, e que por mais que esse debate esteja inserido no espaço universitá-
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rio isso ainda é muito pouco se comparado com a sociedade como um todo (Entre-

vistada 8). Portanto, seria interessante se pensar na UNB como uma instituição que

se comprometa a levar esses debates para a sociedade, já que a Extensão, que pro-

cura fazer uma ponte entre a sociedade e a universidade, é um dos pilares da Uni-

versidade de Brasília (UNB, 2013). 

Nessa perspectiva é possível considerar que por mais que dentro da universi-

dade algumas alunas ainda se sintam discriminadas por serem mulheres negras, a

UNB é um espaço mais receptivo aos debates de raça e gênero do que no restante

da sociedade. É importante frisar que embora as entrevistadas se sintam decrimina-

das elas também se sentem parte da Universidade, pois já se veem como integran-

tes desse espaço, sem que haja um desconforto, afinal o tratamento para pessoas

negras melhorou dentro da universidade com o passar dos anos de adesão as co-

tas. De acordo com a Entrevistada 9 ao responder se considera a UNB um espaço

receptivo para mulheres negras, ainda mais quando comparado com outros espa-

ços: 

-Entrevistada 9: Eu acho, muitas pessoas reclamam daqui, mas de

onde eu venho, onde eu moro Planaltina, vindo aqui eu vejo que é

bem mais aberto do que em qualquer outros lugares. As pessoas di-

zem que não, mas eu considero mais aberto que qualquer outro lugar.

Dessa forma, é preciso se ter cada vez mais trabalhos a respeito das mulhe-

res negras, tanto no ambiente acadêmico como em outros ambientes.  A presente

monografia busca entender em que medida essas mulheres são aceitas no espaço

universitário, e em que medida esse espaço reproduz desigualdades de raça e gê-

nero. Portanto, através do trabalho empírico é possível perceber que é necessário, a

partir desse trabalho e de outros já feitos, ir além dessas indagações, é preciso, por

exemplo, abordar através de uma corrente humanística a vivência dessas mulheres

no  espaço  da  UNB,  o  que  pode  talvez  expressar  bem  o  sentimento  que  elas

criaram/criam com esse espaço. 
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4. Considerações finais

Essa pesquisa monográfica procurou perceber em que medida as entrevista-

das consideram a Universidade de Brasília como um espaço que reproduz desigual-

dades e preconceitos com mulheres negras, e também procurou verificar em que

medida, de acordo com as falas das entrevistadas, elas consideram esse espaço

acessível a todas(os). Para responder essas perguntas foi necessário, primeiramen-

te argumentar as possibilidades de a geografia brasileira se atentar para os temas

referentes à raça e a gênero – neste trabalho raça e gênero se referem a mulher ne-

gra – apresentando a teorização sobre as epistemologias feministas e os estudos

sobre raça desenvolvidos na geografia brasileira. 

Portanto foi preciso ter o apoio de geógrafas(os) brasileiros que abordam a

questão de gênero e raça dentro de uma perspectiva pós-estruturalista, em que es-

sas(es) autoras(es) (SILVA, 2009; CORRÊA, 2014, CIRQUEIRA & CORRÊA, 2014;

RATTS, 2003) defendem uma visão em que procure um caminho diferente da produ-

ção do conhecimento científico hegemônico, para tornar possível inserir no discurso

geográfico grupos sociais que foram marginalizados na historiografia da geografia.

Pois a visão linear, unilateral e genérica de mundo (muito utilizada pela geografia

brasileira) coloca vários sujeitos como não existentes na produção do espaço. Dessa

forma, esses autores procuram apresentar o outro lado da modernidade, que é o da

colonialidade, em que a leitura do espaço consegue capturar as diferenças presen-

tes nele, e dessa forma é possível buscar introduzir no debate da geografia brasileira

atores sociais que foram por muito tempo silenciados pela ordem hegemônica, como

as mulheres negras. Sendo assim, foi através da leitura dos trabalhos desses auto-

res que foi possível ter a vivência de mulheres negras na UNB como foco de pesqui-

sa. 

Dessa forma, a partir dessa base teórica se procurou entender como o espa-

ço da Universidade de Brasília é vivido pelas mulheres negras entrevistadas que es-

tudam nesse espaço. Através dos dados empíricos foi possível constatar que as mu-

lheres negras entrevistadas dizem sofrer discriminações e restrições no espaço da
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UNB, pois sofrem da sobreposição de duas discriminações. Porém elas relatam que

mesmo que sofram eventuais (ou não) discriminações elas sentem que o espaço da

Universidade de Brasília é um espaço que já é adaptado à presença de mulheres

negras. Algumas relataram a dificuldade de serem ouvidas dentro de uma universi-

dade que possui uma estrutura feita para homens brancos, evidenciando que as ve-

zes a universidade é um espaço que não é receptivo para essas mulheres, pois al-

gumas delas se sentem como não possuidoras de “fala” no espaço acadêmico, por

serem mulheres negras. A verdade é que através do trabalho empírico foi possível

perceber que, para as entrevistadas, existe a necessidade de haver mulheres ne-

gras na universidade para poderem pesquisar sobre temas relativos a mulheres ne-

gras nas diversas áreas do conhecimento. 

Essa pesquisa monográfica apontou que,  na vivência das entrevistadas,  a

Universidade de Brasília reproduz desigualdades de raça e gênero a partir do mo-

mento em que torna mulheres negras como invisíveis dentro desse espaço, através

da falta de interesse acadêmico de se produzir conhecimento sobre a interseção en-

tre raça e gênero – tanto dentro do espaço de sala de aula, ou mesmo nos espaços

dos departamentos e/ou centros acadêmicos. Porém é importante lembrar que foi

constatado que, mesmo que algumas das entrevistadas consideram que sejam re-

produzidas no espaço da UNB desigualdades de raça e de gênero, algumas entre-

vistadas consideram este espaço mais receptivo às mulheres negras, e aos debates

sobre gênero e raça do que na sociedade como um todo. Outro ponto importante, é

que muitas das entrevistadas dizem que a questão das cotas raciais hoje é mais

aceita, na visão delas, dentro da universidade, e que por mais que ainda haja algu-

mas resistências a serem vencidas elas consideram muito natural serem cotistas, e

por isso consideram hoje o espaço universitário da UNB mais heterogêneo, graças a

inserção das cotas raciais.

Foi possível perceber a partir dos dados empíricos que, embora o espaço da

Universidade de Brasília seja um espaço pouco receptivo (na visão de algumas en-

trevistadas) a se debater sobre a condição da mulher negra, os poucos espaços que

abrigam essa discussão são efetivos. Portanto, a presente monografia buscou en-
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tender a vivência de mulheres negras como estudantes na Universidade de Brasília,

e de que forma essas mulheres percebem esse espaço enquanto mulheres negras.

Sendo assim, através da análise da percepção das entrevistadas houve a tentativa

de demonstrar a possibilidade de desenvolver pesquisas espaciais em que o foco

seja a mulher negra, que é uma vivência ainda muito pouco explorada pela geografia

brasileira.

Espera-se que a partir desse trabalho mais pessoas possam se interessar por

estes  temas  ainda  marginalizados  na  geografia  brasileira.  Essa  pesquisa

monográfica  talvez  possa  auxiliar  em  pesquisas  futuras,  que  podem  abordar  a

questão sobre raça e/ou gênero de formas variadas, como por exemplo: pesquisas

que  procurem  analisar  as  trajetórias  sócioespaciais  de  mulheres  negras  que

estudam na Universidade de Brasília; ou pesquisas que procurem abordar, através

de uma corrente humanística, a vivência de mulheres negras nos variados espaço

da Faculdade de Tecnologia (de acordo com a vivência das entrevistadas esse é,

para elas, o espaço menos receptivo à mulheres negras em toda a UNB); é possível

também se fazer estudos de comparação entre a vivência de mulheres negras e de

mulheres  brancas  no  espaço  da  UNB.  Dessa  forma,  este  trabalho  procurou

contribuir para a produção do conhecimento geográfico dentro da Universidade de

Brasília abordando temáticas ainda pouco exploradas pela geografia da UNB. 

Portanto, procurou-se nessa monografia mostrar que os fenômenos sociais

como os de gênero e raça são fenômenos que produzem espacialidades, e que por

isso  já  são  pesquisados  por  geógrafas(os)  brasileiras(os),  mesmo  em  meio  ao

pequeno arsenal  teórico produzido (se comparado a outras frentes de pesquisa)

devido  à  invisibilidade  e  marginalização  que  esses  temas  possuem  dentro  da

geografia brasileira. Procurou-se, também incentivar demais alunos da graduação de

Geografia da UNB a se interessarem em observar, analisar e refletir sobre as mais

variadas  vivências  que  ocorrem  no  espaço,  até  mesmo  aquelas  que  não  são

comuns.

Para  concluir,  portanto,  essa  pesquisa  monográfica  procurou  contribuir  de

alguma forma para o aumento da produção do conhecimento sobre mulheres negras
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dentro da geografia brasileira. Visto que investigar sobre mulheres negras pode levar

a um extenso “mundo” de possibilidades de pesquisas espaciais,  nos atentamos

aqui para uma pequena fração das possibilidades de estudos nesse campo pouco

explorado,  porém  muito  rico,  da  geografia.  Espera-se  que  esta  seja  mais  uma

pesquisa que busca não reproduzir silêncios e ausências, que junto a produção de

outras pesquisas as diversas particularidades e diferenças no espaço possam ser

interesse de pesquisa de demais geógrafas(os) brasileiras(os). 
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6. Apêndice

Entrevistada 1

Curso: Geografia

1.Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

- Entrevistada 1: Assim, é bem diverso na verdade. A gente encontra várias

pessoas de várias etnias, de várias culturas... elas podem trazer um pouco do que

elas sabem, do que elas são...E aí eu acho bem diverso, na verdade.

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

- Entrevistada 1: Assim, para as mulheres no geral não é bem receptivo, mas

também não deixa de ser, é bem meio termo, na verdade. Mas eu acho que pra mu-

lheres negras fica uma coisa bem difícil ainda do que pras outras mulheres. Então,

enfim... eu acho que não é tão receptivo, poderia ser melhor, na verdade, mas é ob-

vio que a gente pode ir trabalhando com o tempo.

 3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento

pelo fato de ser mulher? E negra?

- Entrevistada 1: Como eu acabei de chegar, na verdade, e eu conheço... não

conheço tudo aqui na UNB, mas os espaços que eu frequento eu ainda não senti

isso. Pelo menos assim, não explicitamente. Pode ter acontecido e eu não ter perce-

bido, mas assim, eu acho que ainda tem um bom tempo pela frente, então eu posso

perceber isso melhor. Mas por enquanto eu ainda não percebi nada.

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debateu sobre o assunto?

- Entrevistada 1: Assim...em alguma aula...eu debati isso em uma disciplina

que eu peguei, optativa que era com o pessoal da antropologia, e lá a gente debatia.
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Mas eu acho que os centros acadêmicos depende um pouco do curso pra ele deba-

terem isso, não são todos que vão tratar desse tema, e tal...Mas assim...eu participei

de um com o pessoal de Sociais, e a gente discutiu pra valer mesmo essa questão e

tudo mais, foi, muito, muito, muito legal. Mas eu acho que podia ser aberto para ou-

tros cursos, outros podiam se interessar por esse tema também, porque eu acho que

tá faltando bastante aqui, eu vejo mais o pessoal de Ciências Humanas, Ciências

Sociais debatendo isso e não os outros curso, pelo menos eu ainda não vi. Acho que

falta muito no currículo da geografia esses temas, porque na verdade...se eu não me

engano a gente tem uma matéria, que eu acho super importante que é geografia da

religião, e a gente discute esse tema em específico, não sei se chegar a ter outras,

mas eu acho que falta alguma coisa sim, pelo menos na geografia. Foi como eu fa-

lei, eu tive que procurar em outro departamento, é...pra eu conseguir abordar esse

tema pra mim mesmo...pro meu conhecimento, e tal, e pro de outras pessoas. Mas

eu acho que na Geografia falta bastante

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser mulher negra?

-Entrevistada 1: Eles podem até transmitir esse pensamento que eles tem,

mas eu acho que não está bem explícito, ainda, eu acho que pode ser alguma coisa

que eles tenham por dentro e guardem, mas que eles..mas pelo menos com o que

eu senti pelo tempo que eu estou aqui, que não tem muito tempo na verdade, eu ain-

da não senti nenhum tipo de preconceito ou alguma coisa assim pelo fato de ser mu-

lher negra. Mas eles podem até as vezes olham meio assim, mas falar mesmo, ser

bem explícito de você notar, ainda não

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista? As pessoa já tem o pressuposto de que você é cotista?As pes-

soas já tem como pressuposto?

-Entrevistada 1: Sou cotista só de escola pública. Eu tava na Fila na Verdade,

do RU (restaurante universitário), aí a gente tava conversando sobre notas e tudo
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mais aí as pessoas sempre me perguntam: Ahhh, você é cotista? Porque as pesso-

as olham pra você e veem seus traços, fenótipos, os seus traços físicos mesmo, e aí

eles já tem a ideia de que você entrou na universidade pelas cotas, mas de fato eu

entrei pelas cotas de escola pública no caso. Mas é olhar pra uma pessoa, principal-

mente se ela for negra ou se ela aparentar ter uma renda menor, as pessoas sempre

vão achar que você é cotista. Independente de você ser ou não vão sempre pergun-

tar. Tipo, eu acho que entrou tanto no cotidiano e tal que as pessoas já olham um

negro e dizem que é cotista, sabe, não perguntam, ou não sabem o porquê das co-

tas. Eles só acham que é tipo 'Ahh, é cotista' é como se fosse um favor, como 'ah,

você é cotista, pode entrar, a gente te dá uma vaga' tipo desmerecendo a pessoa ter

estudado e tudo mais, ter se esforçado. 

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-

cebe o inverso?

-Entrevistada 1: Assim, eu vejo vários cartazes, é...divulgando, é...influencian-

do as pessoas a frequentarem esses espaços, mas eu ainda não achei um em espe-

cífico assim que falasse 'não, não vamos debater isso'. Por enquanto até os que eu

frequento, ás vezes aqui no nosso CA (centro acadêmico) aqui da geografia, ás ve-

zes eu frequento no CA da minha irmã, que ela é de sociais. Aí eu vejo isso presen-

te, mas eu vejo principalmente nos de Ciências Humanas, nos outros assim, tanto

por eu não frequentar muito, também por não ser muito divulgado. Mas eu vejo mais

eu vejo mais aqui entre a gente de humanas, eu vejo mais discussão sobre isso.Te-

ve um debate que eu participei em uma matéria em que a professora mesmo minis-

trou, mas foi dentro da aula mesmo, e aí foi essa a influência que eu vi, mas normal-

mente todos os debates que eu vou eu vejo que são os próprios alunos, normalmen-

te eu vejo sempre mulheres por trás, elas sempre começam, e aí elas vão atrás e di-

vulgam e chamam, mas normalmente que promove são sempre os alunos. Eu nunca

vi um papel da instituição mesmo, ou d departamento onde o professor traz esse de-

bate. Esse espaço está sendo conquistado pelas alunas e alunos e não pela institui-

ção. Até porque a gente se identifica, a gente vê a nossa luta, a gente se reconhece



101

tanto como mulher negra ou como mulher mesmo, a gente se reconhece, vai atrás e

debate. Enfim, a gente quer um espaço, e aí eu acho que pra isso a gente começa

com a gente mesmo, se conhecendo, conhecendo outras histórias, e outras coisas,

e aí eu acho que a partir daí a gente já pode levar para uma escala maior.

Entrevistada 2a-Serviço Social 

Entrevistada 2b- Ciências Contábeis

1. Você considera o espaço da UNB um espaço diverso etnicamente?

-Entrevistada 2b: E acredito que sim, eu acho que aqui é bem diverso Tem

uma variedade muito grande aqui. Eu costumo falar até que a UNB é um mundo, né,

que tem de um tudo aqui.

-Entrevistada 2a: Eu acho que é diverso, mas eu acho que ainda predomina

os padrões, né. Classe alta, branca.

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

- Entrevistada 2a:  eu acho que não, eu acho que tem poucos projetos, pou-

cos espaços, é...o que eu conheço mesmo é só o Afroatitude, os movimentos que

tem, movimento estudantil, que abordam algumas questões e discussões do Centro

Acadêmico (CA). E como mulher negra... por exemplo, quem estuda à noite não é

receptivo porque não tem iluminação pra ir para a parada de ônibus, não tem espa-

ços, segurança. Ainda mais para a mulher negra, que creio eu está concentrada nos

cursos noturnos por serem mulheres trabalhadoras, e comparado com as brancas.

-Entrevistada 2b:  Eu acho que não porque, por exemplo, a gente não tem

uma creche aqui na universidade, pra auxiliar as mães, como eu por exemplo que
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sofri muito, pois tenho que trazer bebê pra sala de aula, porque a universidade não

te oferece uma  creche, então eu acho que em função de não ter uma creche é uma

forma de discriminar as mulheres. Ou você é mãe ou você estuda, fica nessa aí,

mas na verdade você pode ser mãe e estudar.

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

- Entrevistada 2b: No curso de exatas, nesses cursos de exatas, por exemplo,

tem muita discriminação contra a mulher, principalmente esses cursos como enge-

nharia mecatrônica, que ficam fazendo piadas aí, chego a falar que são até degra-

dantes contra a mulher. Como se mulher só pudesse fazer curso de humanas, se for

de exatas não cabe, então aqui tem muita piadinha em torno disso. Em relação a ser

negra, também tem muita piada assim 'Não, não vai entrar no grupo não, porque é

cotista...Ixe, fulano vai entrar no grupo, fulano é de cotas'. É ou não é uma forma de

discriminar isso aí, mas aí  dizem que a UNB é um espaço livre de discriminação

pessoal mente aberta e não sei o que, na realidade pra quem convive aqui vê que

não é bem assim.

-Entrevistada 2b: Eu acho assim, que ainda existe um machismo e um racis-

mo que é naturalizado, que as pessoas não acreditam ser racistas ou machistas,

não se assumem assim, mas é uma forma naturalizada, que a gente percebe por fa-

lar e por brincadeiras sem graça, justamente essa exclusão desses cursos que são

considerados mais 'top' por exemplo, esses de medicina, medicina veterinária, que

se concentra a maior parte dos alunos são brancos né, um ou outro é cotista é ne-

gro, na verdade eu tenho um colega que passou em medicina veterinária, por cotas

e só tinha uma vaga pra cotas, e por um acaso ele é o único negro da turma dele,

que entrou pela vaga de cotas, se não tivesse cotas ele não estaria lá, não teria ne-

nhum negro na turma. São cursos bem mais elitistas, pra gente branca. Então quan-

do a gente pega disciplinas desses cursos das exatas mesmo, a gente sofre discri-

minação, exclusão.

4. Vocês acreditam que o espaço acadêmico é aberto para debater as questões de
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raça e gênero? Você já debateu sobre esse assunto?

- Entrevistada 2a: O meu centro acadêmico né, que é de serviço social, então

lá a gente debate muito e é contra todas as formas de discriminação. Então a gente

sempre tem cinemas, a gente faz uns eventos e debates sobre questão de gênero, e

questão de raça, a questão LGBT, todos esses assuntos mais polêmicos. Agora os

outros eu não sei, eu nunca participei de nada nos outros Centro Acadêmicos. Mas

nos outros cursos acho que depende da disciplina, e principalmente se a gente pega

matéria de outros cursos a gente não tem voz pra falar, se a gente for falar sobre es-

ses assuntos logo a gente é interrompida, a gente não tem voz pra falar. 

-Entrevistada 2b: No meu curso de Ciências contábeis não existe esse negó-

cio de debate em sala de aula. Pelo menos assim, eu tô no sétimo semestre e nunca

vi levantar um tipo de debate assim. Vez ou outra, quando alguém levanta algum de-

bate, já existe um lado vencedor, então assim, a gente não tem voz ativa, negro é

negro e tem que ficar no canto dele. Como não é um professor que levanta o debate,

é algum colega, geralmente levanta pra fazer graça né, mas nada de sério que vá

tentar conscientizar as pessoas, é mais pra satirizar o negro, mulher, pobre, lésbica.

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser mulher negra?

-  Entrevistada 2b:  Uma vez,  uma professora  começou a  falar  sobre  essa

questão de cotas. Aí a professora falou assim "mas você acha certo você que teve

uma nota alta perder a vaga porque o outro é negro? Você acha isso certo?"Então

as pessoas nem procuram saber como é que funciona. Pra ver a gravidade da coisa,

essa é a opinião de uma professora, inferiorizando o negro, né. Falando que uma

pessoa tinha nota pra passar e o negro foi lá pegou a vaga dele, mas na realidade

não é assim que funciona.

- Entrevistada 2a: Acho que a gente percebe de forma silenciosa, por olhares.

a questão do cabelo crespo mesmo, e usar turbante...características étnico-raciais

não são bem vistas, e ás vezes nem só na sala de aula, mas em qualquer lugar que
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a gente vai da UNB as pessoas ficam olhando, olhando pro cabelo. Também a ques-

tão de alisar o cabelo é muito forte de a mulher manter os padrões impostos, e são

padrões brancos, classicistas.

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

- Entrevistada 2b: É muito triste, como diz o pessoal aqui na UNB 'é muito ten-

so'. Geralmente as pessoas pensam que se você é cotista você não tem capacida-

de, você não tem inteligência suficiente para fazer parte de um determinado grupo.

Sejam cotas por escola pública, ou por raça. Por exemplo, eu moro na Samambaia,

aí muita gente falava assim em forma de brincadeirinha, entre aspas, “Ah, você mora

em samambaia. Então você aqui por cotas, não foi?". Existe sim a discriminação e

quando o pessoal fica sabendo que você é cotista aí complica mais ainda sua vida,

porque além de negra você ainda é tachado como burra por ter estudado em escola

pública, e por depender de cotas pra entrar. Aí é aquilo que aquela professora falou,

que a gente roubou a voga do outro lá, do burguês branco. Mas na realidade a gente

sabe que a gente não roubou nada, é só ler o edital direitinho pra ver que ninguém

rouba a vaga de ninguém, todo mundo é competente e tem capacidade. A gente tem

que ficar aguentando piadinha o tempo todo. E quando você é negra e entra na sala

nem te perguntam se você é cotista, você é cotista, e não tem capacidade de passar

no vestibular, já é um pressuposto.

-  Entrevistada 2a: eu sou cotista, e eu acho que essa questão das cotas é

muito polêmica e eu acho que a principal questão é que as pessoas não tem conhe-

cimento de como funciona o sistema de cotas, e elas ficam julgando um imaginário

nada a ver. A gente fica como inferior, porque como dizem, como se fosse uma facili-

dade entrar aqui, como se fosse uma prova mais fácil  e deixasse a gente entrar,

como se fosse uma ação de caridade. E as pessoas nem sabem do contexto históri-

co e dos motivos de luta pelo sistema de cotas. Acho que essa é a principal questão.

Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates e

presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você perce-
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be o inverso?

- Entrevistada 2a: Aqui na UNB tem o Afroatitude, que fala da questão racial,

não especificamente da mulher, mas a maioria dos componentes são mulheres, en-

tão acabe que a gente fala sobre isso. Tem o centro acadêmico de Serviço Social, no

meu caso, que eles fazem muitos debates sobre essa questão, tem os movimentos

estudantis como, por exemplo, tem as reuniões da ANEL, que eles falam muito da

questão de gênero e racial.

- Entrevistada 2b: Faço minhas as palavras da Aline, mas quem participa des-

ses debates são as pessoas que estão sob julgamento, os julgadores que deveriam

estar lá eles não participam aí continua a mesma coisa, a gente fica debatendo entre

si e aí  a gente vai conscientizar quem?

Entrevistada 3

Curso: Geografia

1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente

- Entrevistada 3: Não. Não...Até é um espaço diverso, mais ou menos, mas a

quantidade de pessoas negras que a gente vê é inferior à quantidade de pessoas

brancas. Talvez isso aconteça pelo fato da UNB ser um lugar difícil de entrar e a

gente sabe que as pessoas mais humildes também são as pessoas negras, então

como é mais difícil entrar são as pessoas de escolar particulares que dão abertura

para o portal de ingresso, existem exceções, mas a UNB é basicamente isso

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

- Entrevistada 3: Não acho que a UNB seja um espaço receptivo, como mu-

lher. Eu acho que existem vários preconceitos ainda, dentro da universidade mesmo

(...) ainda existe um machismo de forma exagerada. Como mulher negra a gente

sente mais isso, porque além de passar o preconceito por ser negra a gente passa
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pelo preconceito por ser mulher. 

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

-Entrevistada 3: Eu sinto diferença de tratamento justamente com os profes-

sores né, alguns professores. Ainda mais sendo da geografia,  que seria pra não

ocorrer  isso,  mas a gente vê vários preconceitos,  como eu ando passando.  Por

exemplo, os professores sabem o nome de todos de todo mundo da turma, mas cos-

tumam confundir só o meu nome com o de uma menina que é a única que é da mes-

ma cor que eu, e nós somos as única confundidas. A gente também vê professores

com argumentos preconceitos em relação à questão racial e social, que andam jun-

tas né. 

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debateu sobre o assunto? 

-Entrevistada 3: Não, eu não acho que seja. Acho que é muito difícil ocorrer

algum debate. Assim, até que existem alguns debates sobre cotas raciais, nunca

pude comparecer. Um grupo que eu conheci era um grupo coordenado pela Vice-

Reitora da UNB. Mas eu não acho que isso seja muito difundido na UNB como deve-

ria, ainda mais porque aqui é uma universidade. Então acho que não tem muitas dis-

cussões relacionadas a isso. 

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser Mulher Negra?

-Entrevistada 3: Com certeza. Assim, não precisa nem ser na sala de aula. No

centro acadêmico mesmo de geografia a gente escuta alguns comentários de ódio

em relação aos negros, principalmente vindo dos homens esses comentários, falan-

do do cabelo, da aparência das mulheres negras, principalmente. Parece que a gen-

te não tem voz ativa nem dentro da universidade. 

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-
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sores por ser cotista?

-Entrevistada 3: Eu sou Cotista... é muito difícil falar sobre isso, mas eu já per-

cebi que quando falo sobre isso as pessoas fazem várias expressões né. Assim, eu

nunca sofri com isso, eu sempre tentei ser esforçada, eu acho que em outros meios

a gente vê muito, aqui dentro também, mas a gente ouve que cotas é pra quem não

quer estudar. A minha irmã foi cotista também, ela entrou em 2005, ela disse que era

bem mais difícil, e que com o tempo as pessoas estão ficando mais abertas. A gente

também pode ver que as pessoas estão se assumindo muito mais como negras do

que em 2005 então com certeza melhorou. Mas assim, ela sofreu muito preconceito

por alunos que comparavam o IRA dela com o deles, se por acaso ela errasse algo

ela chegava em casa chorando, pois se ela errasse uma pergunta em sala de aula

as pessoas falavam que era pelo fato dela ter entrado por cotas. Agora eu sofro pre-

conceito por ter passado por cotas, só que é pouco. Acho que o mundo melhorou de

lá pra cá. 

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-

cebe o inverso?

-Entrevistada 3:  Eu observo mais esses debates nos cursos de humanas.

Acho que eles implementam mais, não tanto quanto deveria, mas falam sobre femi-

nismo e a questão dos negros. Onde eu observo totalmente o inverso é na faculdade

de tecnologia, onde o número de homens é maior, e eles realmente são machistas,

ou na faculdade de agronomia e veterinária a gente sabe pelos trotes que esses cur-

sos fazem com os calouros que eles são super machistas. Onde deveriam ocorrer

mais esses debates e não ocorre é na faculdade de saúde, porque lá tem muitas

mulheres, mas elas não discutem isso. As mulheres lá são tratadas com o machismo

e não agem em relação a isso, sei mais disso por causa da minha irmã, que estudou

enfermagem. 

Entrevistada 4
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Curso: Biologia 

 1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

- Entrevistada 4: Sim

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

- Entrevistada 4: Mais ou menos, não é completamente. Não muito

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

- Entrevistada 4: Sim, sempre tem né. Alguns lugares, assim também por cau-

sa da questão econômica eu percebo muita diferença de tratamento.

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debatou sobre o assunto? 

-Entrevistada 4: eu ainda não participei de nenhuma discussão. Mas sei que

tem muita palestra e discussão sobre isso aqui na UNB. 

 5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser mulher negra?

-  Entrevistada 4: Não que eu tenha percebido comigo. Mas já vi acontecer

com outras pessoas. 

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

-  Entrevistada 4: Sim, sou cotista. As pessoas reagem normalmente a esse

fato, elas não falam nada demais. 

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-
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cebe o inverso?

-Entrevistada 4: um lugar...eu ainda não sei se existe um lugar mais receptivo

pra isso, eu ainda sou caloura e sei muito pouco daqui. 

Entrevistada 5

Curso: Ciência Política

1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

-Entrevistada 5: Então...não exatamente. Hoje em dia a gente vê pessoas de

etnias diferentes, mas ainda assim acho que é um espaço muito branco, mais que

marjoritáriamente.

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

- Entrevistada 5: Não, acho que não. Até lembro que eu tenho uma disciplina

no meu curso que é obrigatória Teoria política contemporânia, e a gente se sente su-

per desconfortável pra falar, é uma sala cheia de homens e cheia de homens bran-

cos sabe, é uma sala muito complicada pra gente se sentir a vontade pra falar. Acho

que as estrutura das aulas e de como as coisas são na universidade, não facilitam

pra gente se sentir a vontade aqui tem uma estrutura feita pra homens brancos.

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

- Entrevistada 5: Primeiro que, atualmente com a polícia no campus a primei-

ra pessoa que vai ser parada por estar fumando um tabaco vai ser eu. Também tem

o fato de que eu não vejo muitos espaços que a gente perceba isso claramente por-

que as pessoas evitam, evitam de demonstrar preconceito. O que mais me icomoda

é o tratamento diferenciado por eu ser cotista racial, eu vejo muito isso.

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-
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ro e raça? Se sim, quando já debatou sobre o assunto? 

-  Entrevistada 5: Depende, depende muito. Vejo que é muito difícil você en-

contrar um espaço acadêmico que fale sobre mulheres negras, tanto que disciplinas

sobre mulheres negras é muito raro e a gente vê várias disciplinas sobre gênero, é

um espaço que ainda precisa muito ser discutido. Acho que o que falta são mulheres

negras para estudar mulheres negras, porque as outras pessoas não tem interesse

em estudar isso. 

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser mulher negra?

- Ver questão Dois (2)

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

-  Entrevistada 5: tem professores que eu sinto que não gostam de mim por

não me encaixar no padrão de aluna que eles esperam, que é aluna classe média

vai manter o que eles acreditam aqui na academia. Também existe o fato de que tem

alguns professores  que tentam ajudar  e  acabam reforçando alguns preconceitos

com essa tentativa de ajudar, por exemplo, no meu grupo de pesquisa a gente está

tendo um ciclo de debates sobre desigualdades, e a gente debate sobre desigualda-

de de gênero. Aí teve um debate que era sobre desigualdade de gênero e raça, e

especificamente no debate anterior a esse foi quando as mulheres brancas do grupo

do ciclo de debate que estão na organização perguntaram pra nós mulheres negras

sobre quais textos a gente queria colocar, e em nenhuma outra discussão pergunta-

ram sobre isso. Existe a coisa de que tem que procurar as mulheres negras pra falar

de mulheres negras, mas só se for sobre mulheres negras, entendeu, porque se for

pra falar só sobre mulher não aceitam a visão da mulher negra.

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-
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cebe o inverso?

-Entrevistada 5: Acredito que existam esses espaços mais receptivos para

essa discussão. Principalmente quando a gente fala de mulheres negras, de movi-

mento negro é mais fácil a gente encontrar esses espaços, mas ainda assim falar

sobre mulheres negras é visto como um debate de nicho. Não é um debate central

como deveria ser. Tanto quando a gente fala de gênero, tanto quando a gente fala de

raça. E vendo como um debate de nicho a gente vê pouco, porque tem grupos que

discutem sobre gênero, aí um dião vão discutir sobre raça e gênero, e em todos os

outros dias a raça vai ser invisibilizada nos debates. Tem outros que discutem raça e

em algum dia discutem sobre gênero também, e nos outros dias vai inbvisibilizar gê-

nero. Existe essa questão de como as mulheres negras são vistas como um debate

de nicho, que traz discussões específicas a gente não vê muito. e eu acho isso com-

plicado a gente vê um grupo que seja de mulheres negras, fica mais difícil pois tem o

embasamento de gênero e tem o embasamento de raça, mas não tem a interseção.

A interseção não funciona aqui na UNB dessas discussões. 

Entrevistada 6

Curso: Geologia

1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

-Entrevistada 6: Sim

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

-Entrevistada 6: Eu acho que como mulher ele é mais receptivo do que como

mulher negra. 

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?
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-Entrevistada 6: Sim. Nos espaços dos cursos de exatas, como engenharias,

matemárica, física, quase não tem mulher e muito menos mulher negra, e principal-

mente o meu curso. Na geologia quase não tem mulher negra, até tá tendo bastante

mulher, mas negro tem no máximo quatro (4) pessoas no universo de 400 alunos. 

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debatou sobre o assunto? 

-Entrevistada 6: Já debati sobre isso na universidade várias vezes, mas de-

pende do curso também, se for do curso de exatas nem existe ele nem é aberto. 

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser mulher negra?

-Entrevistada 6: Com certeza. com certeza mesmo. Até em comentários que

acham que não são racistas e não são machistas existe sempre.  

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

- Entrevistada 6: Eu não sou cotista porque eu fui matriculada pelo PAS, mas

eu cheguei a fazer a entretista de cotas, então eu devo ser cotista né...não sei.Nun-

ca entrei nesse debate no meu curso, a galera nunca me tratou diferente por causa

disso. 

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-

cebe o inverso?

- Entrevistada 6: Eu acho que todas as matérias de ciências humanas que eu

fiz tinham esses debates, mas eram matérias específicas sobre isso né. 

Entrevistada 7
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Curso: Ciências Sociais

1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

-  Entrevistada 7: Olha, eu acho que hoje o espaço é mais democrático, eu

consigo me ver em outras pessoas, eu posso me identificar com outras pessoas.

Mas acho que ainda tem muito que caminhar, acho que com esses 10 anoz de cotas

a UNB tá mais colorida, mais preta. Mas me sentir pertencente a esse espaço uni-

versitário eu não me sinto, é um espaço hegemônico, é um espaço que de diversas

formas propaga o racismo, como racismo institucional, ausência de pesquisas cien-

tíficas sobre negros. Por exemplo,m tem o programa afro-atitude que ajuda a desco-

brir jovens negros cientistas e a gente não vê estrutura pra acolher os negros. então

eu acho que hoje vendo pessoas transitar pelo campus eu me reconheço, mas ago-

ra o espaço acadêmico assim de produção mesmo continua branco. 

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

- Entrevistada 7: Olha, eu sou uma mulher negra não periférica, então para eu

entrar na universidade é fácil, mas eu sou uma minoria entre várias outras irmãs ne-

gras que estudam aqui e que consideram super complicado estar aqui na UNB, por-

que elas acordam muito cedo, pegam dois ônibus e um metrô pra chegar, e essa re-

alidade delas me atinge. Mas então, não sei se aqui é receptivo, assim...eu me sinto

bem recebida aqui na universidade, a UNB é um espaço amplo, aberto, tem várias

pessoas de vários jeitos e lugares, como da África, tem intercambistas, tem pessoas

brancas,  pessoas negras,  asiáticas, de todo tipo. Assim, o espaço geográfico da

UNB é um espaço receptivo. 

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

- Entrevistada 7: (ver resposta 7).

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debatou sobre o assunto?
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- Não respondeu essa pergunta e acabou respondendo sem querer a pergun-

ta 5 

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser mulher negra?

-Entrevistada 7: O racismo brasileiro tem um traço muito peculiar, porque ele

não é falado. As pessoas não falam abertamente "eu não gosto de você, eu não gos-

to de ver você andando aqui na universidade, eu não gosto de ver você aqui na mi-

nha sala". Mas o racismo é gestual, você percebe pelos olhares, as (des)formas que

os professores abordam isso. Por exemplo, meu departamento de Ciências Sociais

não tem nenhum professor negro, nenhum pra falar "Ah, a gente tem uma cota aqui",

não tem, então, tipo assim, o meu curso é super elitizado. Quando eu entrei aqui, no

meu primeiro semestre um professor virou e falou abertamente que ele achava que

as cotas empobreciam a universidade, baixavam o nível da universidade. Naquele

momento eu não conseguia ainda entender, né o porque que ele falou aquilo, se ele

tinha falado aquilo pra me atingir. Mas as pessoas me tratam bem, mesmo assim. Eu

sinto que as pessoas me tratam mais bem do que na minha época de escola, porque

eu estudei em escola particular e era bem mais forte o racismo.

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

-Entrevistada 7: Olha, os meu professores por serem cientistas socias são

bem abertos às cotas. Alguns deixam a entender nas entrelinhas que eles não con-

cordam, mas a maioria é super a favor. E Eu sou cotista, eu entrei pelo sistema de

cotas no 1ª/2013. Eu não me sinto sendo tratada diferente por ser cotista, né. mas

eu já conheço pessoas que se sentem. 

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-
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cebe o inverso?

-Entrevistada 7: A universidade por ser branca, é uma universidade branca...A

universidade de brasília carrega essa questão de ser a primeira a implementar o Sis-

tema de Cotas raciais, mas é só no papel, ssó para inglês ver, porque aqui a gente

sente o baque como é isso, de ser cotista, de ser negra na universidade, de se sentir

representada em algumas falas de professores, ou de fazerem alguma coisa pra co-

munidade negra aqui. Não tem isso, a gente é totalmente apagado aqui, eu acredito

que eles acham que só colocando as cotas já está bom demais, e que aqui é uma

universidade que inclui todo mundo, está tudo certo. Aí a gente por a gente mesmo,

tem que correr atrás né. Fazer o movimento. A gente tem um coletivo aqui na univer-

sidade chamado GEAC que é o grupo de estudos afrocentrados que falam exata-

mente sobre isso, é um grupo de resistência né. Eu acredito que os coletivos negros

hoje de todas as universidades são resistência. A universidade não retrata isso, não

faz questão de retratar e assumir isso. As minhas vivências que eu tive aqui na se-

mana da consciência negra não falaram nada, absolutamente nada. A universidade

não fez nada pra que a comunidade se sentisse abraçada sabe. Meio que tipo, a

gente já tem as cotas, mas a gente também fala sobre inclusão. A gente não anda só

com esse papel de ser a inclusão, mas a gente sente 

Entrevistada 8

Curso: Geografia

1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

-Entrevistada 8: Hoje em dia graças as cotas a gente pode começar a pensar

nisso 

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

-  Entrevistada 8: No momento, como estão acontecendo muitos debates so-
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bre gênero e raça, principalmente aqui na UNB, sim. Mas assim, a gente tem que

pensar que a Universidade é um espaço muito pequeno comparado com todo o res-

to da sociedade, eaí mesmo dentro do espaço da universidade você tem espaços

que você é recebida e  espaços que você não é, dependendo do grupo de pessoas. 

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

- Entrevistada 8: Com certeza. Tem certos departamentos que você é invisí-

vel. Eu tenho uma amiga que também é negra, ela faz agronomia e no departamento

dela não importa o que ela peça ela não é atendida, porque eles são extremamente

machistas.

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debatou sobre o assunto?

- Entrevistada 8: A universidade tem poucos, mas tem espaços que são muito

efetivos. Tem vários grupos de raça e gênero na universidade e tem também pesso-

as que estão na militância há muito tempo e estão inseridas na universidade então

elas fazem esse intermédio entre as pessoas que chegam e o espaço de debate.

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser mulher negra?

- Entrevistada 8: Na geografia não, e eu basicamente só peguei disciplinas da

geografia, então eu acho que não. Mas assim, é fato que a gente tem poucos profes-

sores negros e não tem nenhuma professorA negra, então é nítida a diferença de

quem tem acesso mesmo.

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

- Entrevistada 8: Eu não sou cotista. Mas eu já conversei sobre isso várias ve-

zes, porque nessas discussões raciais esse assunto sempre vem à tona. Eu não sou
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porque eu estudei em escola particular a vida toda, meus pais sempre se esforçaram

muito e eu achei que era melhor participar da ampla concorrência, porque eu achei

realmente que eu tinha condições de entrar sem precisar das cotas. Daí seriam duas

pessoas negras a mais na universidade.

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-

cebe o inverso?

- Entrevistada 8: Então, os espaços em que as pessoas são engajadas e que

elas tem uma construção constante de gênero e de raça, por exemplo, tem certos

cursos que tem debates sobre isso o tempo inteiro, como serviço social, por exem-

plo. Eu acho que quem entra pra serviço social não sofre tanto impacto como quem

entra para agronomia como eu mencionei. Tem certos cursos que tem esses debates

mais latentes.

Entrevistada 9

Curso: Letras Francês

1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

-  Entrevistada 9:  Considero. Desde que eu entrei aqui eu conheci bastante

gente de outros países, considero sim. Sempre me deparo com pessoas no corredor

de várias etnias. E racialmente é diverso também

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra?

- Entrevistada 9:  Eu acho, muitas pessoas reclamam daqui, mas de onde eu

venho, onde eu moro Planaltina, vindo aqui eu vejo que é bem mais aberto do que

em qualquer outros lugares. As pessoas dizem que não, mas eu considero mais

aberto que qualquer outro lugar. 
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3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

-Entrevistada 9: Não. Estou aqui faz pouco tempo, no segundo semestre, en-

tão eu ainda não percebi nada disso aqui dentro da universidade. 

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debateu sobre o assunto?

- Entrevistada 9: Eu acho que sim. Aqui é muito aberto, principalmente esse

mês da consciência negra, mas ainda de não participei nenhum debate, fui convida-

da mas eu ainda não participei.  

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser Mulher Negra?

- Entrevistada 9: É uma boa pergunta, porque assim, as vezes eu não posso

notar por ser negra, mas pela condição social da pessoa. Mas na maioria das vezes

quem tem condição social baixa são as pessoas negras, não quero generalizar, mas

na maioria das vezes é assim. Então eu acho que tem diferença de tratamento mais

forte em relação a condição social da pessoa, que pode ser que também acarrete a

cor, mas em relação à questão racial acho que não, mais pela questão social. 

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

- Entrevistada 9: Eu entrei pelo PAS por cotas, e eu nunca cheguei a comen-

tar isso com ninguém da universidade. Eu tenho muitos amigos aqui e muitos entra-

ram por cotas, então a gente tem isso como uma coisa natural, porque a gente en-

tende, mas entrar em debate com outras pessoas em sala de aula, que tem outra re-

alidade da minha, eu nunca entrei, mas eu também nunca senti preconceito sobre

isso. Por eu ter falado também, as vezes pode ser isso. Mas como a gente tá vendo

essa semana o pessoal levanta muito essa questão de cotas, que muita gente que

fala que pra entrar por cotas não precisa estudar, a gente ouve isso, muita gente
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passa por isso. Graças a deus eu nunca passei por isso, nunca me falaram isso,

porque pra mim é uma coisa natural.

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-

cebe o inverso?

- Entrevistada 9: Eu acho que não. Eu acho que essa questão LGBT se discu-

te o ano todo, essa questão racial é só no mês da consciência negra. É uma coisa

natural ser negro, então eu acho que deveria ser discutido o ano todo. Mas também

ter um mês dedicado a isso, mas seria bom durante o ano ter outras questões sobre

o negro sendo debatidas. 

Entrevistada 10

Curso: Letras português

1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

-Entrevistada 10: É difícil dizer que ele é diverso. Hoje em dia ele é mais, só

que eu acho não está nem no começo.  

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra? 

-Entrevistada 10:  Não há muitos lugares receptivos para mulheres negras.

Porque são dois preconceitos, dois embates, só que a UNB é um dos poucos luga-

res que você ainda se encontra, tanto com seus irmão, né, quanto com pessoas que

tem um pensamento crítico maior 

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

-Entrevistada 10: Espaços dos cursos de exatas. 
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4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debateu sobre o assunto?

-Entrevistada 10: A visão de raça da universidade é super estereotipada, não

tem espaço. E quando se estuda sobre isso, quem fala sobre isso são os alunos ne-

gros, professores negros, que é um lugar de fala necessário eu acho, mas não tem

espaço. As próprias matérias que tratam disso tem uma grande dificuldade na insti-

tuição de se firmar, de firmar tudo isso.. 

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser mulher negra?

-Entrevistada 10: Como eu estudo literatura, Não, são pessoas de pensamen-

to muito mais abrangente. Mas eu já ouvi relatos de outros colegas da minha área

que já sofreram isso, mas comigo eu nunca vi. Só que representação também não

tem, que é uma outra forma de preconceito, essa falta de representação.

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

-Entrevistada 10: Você sempre tem que está mostrando que você é o melhor,

tipo...sendo ou não cotista, se você é negro dentro da universidade você sempre tem

que está mostrando que você é melhor e que você é capaz, porque parece que as

pessoas tem a concepção de que é mais fácil pra quem é cotista, mas as pessoas

não veem o histórico aí de anos, de que não é mais fácil.

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-

cebe o inverso?

-Entrevistada 10: Grupos de pesquisa tem maior receptividade, eu acho, de li-

teratura e menor nos cursos de exatas. 
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Entrevistada 11

Curso: Ciências Sociais

1. Você considera que o espaço da UNB é um espaço diverso etnicamente?

-  Entrevistada 11: Pelo o que a gente observa, pelas pessoas que passam

aqui, a gente tem essa ilusão né. Que aqui tem pessoas bem diferentes, que aqui é

mundo totalmente diversificado porque tem um pessoal de turbante, um pessoal de

rasta. Mas não é bem assim, existe muito preconceito velado aqui dentro, e eu acho

na verdade que eu não sei dizer se é o pior tipo de preconceito, porque quando é um

preconceito escancarado a gente sabe exatamente onde pode ir, sabe se posicionar.

Mas quando é velado, escondido, a gente não sabe o que está acontecendo, então

eu acho que é um pouco dos dois. A UNB aparenta ser muito mãe, muito diversa,

mas ao mesmo tempo ela não é receptiva, pois tem espaços que você não pode fre-

quentar.  

2. Você como mulher, acredita que o espaço da UNB é receptivo? E Como mulher

negra? 

- Entrevistada 11: Vem se tornando um espaço muito receptivo, eu frequento

a UNB desde antes de entrar aqui.  Mas é muito complicado você,  por exemplo,

quando você vai ter seu espaço de fala e vai relatar alguma vivência sua, a credibili-

dade que a gente não recebe é grande. As pessoas falam que é tudo vitimismo, mas

não é, é a minha vida que eu estou contando. mas é uma marca que você tem na

vida, e as pessoas dizem que a gente tem que superar isso, mas não é uma questão

de superar é questão de querer contar a vivência, quer fazer parte de uma tribo. Bra-

sília é uma cidade de várias tribos, e aqui você tem pessoas de vários lugares do

país e procura sua tribo também, todo mundo procura se achar aqui. Então acontece

muito aqui que eu fico chorando à toa por ser mulher, por ser negra, como se eu me

fizesse de vítima. Então, mas está tendo muita evolução, os movimentos de mulhe-

res, os movimentos feministas estão ficando mais agressivos, do jeito que tem que

ser mesmo, pra que justamente os homens, que tiram nossa credibilidade, eles fi-

quem com medo, com medo de vim falar besteira, porque o objetivo é esse, fazer
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eles pensarem duas vezes antes de reproduzir algum machismo. 

3. Existem espaços da universidade que você percebe diferenças de tratamento pelo

fato de ser mulher? E negra?

-  Entrevistada 11: Pelo fato de eu ser negra eu ainda não presenciei e sofri

nada assim. mas em relação a ser mulher é o que te falei, você não tem credibilida-

de. Se você vai pedir uma informação as pessoas já te olham com recriminação.

Tem uns espaços que são hostis para mulher, até um tempo atrás a FAU (Centro

acadêmico de arquitetura) era um espaço super hostil para as mulheres, porque fica-

vam uns caras muito estranhos lá. Talvez esses caras nem fizessem nada, mas só

por ter muito homem lá vira um ambiente hostil. Por exemplo, nos CA's de exatas,

nossa! Se você entra em um lugar desse todo mundo te olha de um jeito muito cons-

trangedor, te julgando por estar ali, tem ambientes hostis sim. Mas eu ainda não pre-

senciei um ambiente hostil por ser negra, mas muitas vezes por ser mulher.

4. Você acredita que o espaço de discussão acadêmico é aberto para debater gêne-

ro e raça? Se sim, quando já debateu sobre o assunto?

- Entrevistada 11: eu acho que dentro dos cursos de humanas é mais aberto

sim, que tem um pessoal muito mais politizado, e que as pessoas entendem que tem

que ouvir as mulheres, e quando têm rodas de mulheres negras as meninas brancas

se calam, elas escutam elas aprendem pelo menos no meu curso isso é muito forte.

Mas quando a gente tenta dialogar com pessoas dos cursos de exatas, pelo fato de

serem cursos majoritariamente de homens, e homens brancos, que estão numa alta

posição de privilégio, sendo que eles não dialogam sobre essas questões pois não

reconhecem que são privilegiados, e que a gente é só vítima, na verdade fica se fa-

zendo de vítima. Então dentro dos cursos de humanas tem muito espaço pra esses

debates, tanto que na primeira semana do semestre a gente faz umas rodas de con-

versas com os calouros, mostrando que aqui não é tudo lindo, que aqui tem abuso

sexual sim, e que aqui não é o paraíso, aqui tem problema e tem problema sério.

Então o CASESO (Serviço Social),  o  CAGEA( Geografia),  o  CAHIS(  História),  o

CASO (Ciências Sociais) o pessoal de humanas se articula pra promover essa cons-
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cientização. Mas eu nunca vi isso acontecer em nenhum curso de exatas, mas tam-

bém nem é do interesse deles.

5. E no espaço específico de sala de aula, você percebe que professore e colegas

não negros de alguma forma, mesmo que mais silenciosa, reproduzem algum tipo

de discriminação pelo fato de ser Mulher negra?

-  Entrevistada 11: Eu tive um professor, no meu primeiro semestre tinha um

vocabulário bem agressivo quando ia se referir a mulheres, e ele era de antropolo-

gia. E eu reparava que quando eu ia falar na sala de aula ele claramente ficava inco-

modado, mas foi só esse caso.

6. Você é cotista? Se sim você pode relatar a sua experiência com colegas e profes-

sores por ser cotista?

- Entrevistada 11: Eu não sou cotista racial, mas sou cotista de escola pública.

Eu acho muito legal essa reafirmação que estou vendo, as pessoas estão falando

cada vez mais que são cotistas, sem se sentirem rebaixadas por isso, sentindo na

verdade orgulho, e isso é uma reafirmação. Mas eu acho que ainda tem muito pre-

conceito com os cotistas, porque as pessoas tem sempre aquele discurso que se

você não tem capacidade de entrar na universidade não pode entrar, aquelas coisas

de méritocracia, que não tem um fundamento. Mas eu acho que os espaços de dis-

cussão estão fazendo, mesmo que a passos de lesma, aos poucos isso seja muda-

do e debatido. Aí estão sendo elaborados mecanismos pra que essa reafirmação se

intensifique.

7. Qual é o espaço da universidade que você percebe maior receptividade à debates

e presença de mulheres? E de pessoas negras? Existe algum espaço que você per-

cebe o inverso?

- Entrevistada 11: Nos cursos de humanas existe muita receptividade, mas já

nos espaços dos cursos de exatas não é nada receptivo a esses debates. 
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