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nos processos de regularização fundiária de conjuntos habitacionais do gover-

OP�F�NBJT�VNB�WF[�MJEBOEP�DPN�EBEPT�F�CBTFT�DBSUPHS´mDBT�RVF�EJ[JBN�JOFYJTUJS�

DPOTUSVºÈFT�SVBT�F�QFTTPBT�RVF�FYJTUJBNx 

Mudou-se para Cabo Verde. Viveu os problemas de precariedade e escassez daque-

le território como mais uma oportunidade de mergulho intelectual e reposiciona-

mento epistemológico: trabalhou no Centro de Investigação em Desenvolvimento 

Local e Ordenamento do Território (CIDLOT), uma unidade orgânica da Univer-

sidade de Cabo Verde – onde também foi docente do Departamento de Ciência e 

Tecnologia – e lá pôde perceber o enorme silêncio na literatura sobre o urbano a 

respeito das cidades africanas (que, quando muito, eram abordadas em compa-

ração ao modelo normativo, implícito, das cidades europeias e estadunidenses). 

De volta ao Brasil, tornou-se professora da Universidade Federal da Integração 

Latino-Americana (UNILA), instituição na qual conheceu os egressos e o docente 

que elaboraram conjuntamente as questões desta entrevista, respondidas por Mo-

assab por e-mail. Na UNILA, ela se deu conta de que nas teorias urbanas as cidades 

latino-americanas recebiam quase o mesmo silêncio obtido pelas africanas. Pas-

sou, por isso, a fazer uma crítica comparatista destas duas realidades. Sua atuação 

FN�FOTJOP�F�TFVT�QSPKFUPT�EF�QFTRVJTB�F�FYUFOT¹P�U¼N�FOU¹P�QSPNPWJEP�P�EJ´MPHP�

entre as “epistemologias do sul” (SANTOS e MENESES, 2010), a “sociologia das 

ausências” (SANTOS, 2002), o giro decolonial e, mais recentemente, o legado 

NBSYJTUB�EP�EFQFOEFOUJTNP�MBUJOP�BNFSJDBOP�o�EP�RVBM�BMJ´T�"O¿CBM�2VJKBOP�GPJ�

VN�EPT�HSBOEFT�FYQPFOUFT�BJOEB�RVF�DPOUFNQPSBOFBNFOUF�TFKB�NBJT�DFMFCSBEP�

pelos escritos fundacionais da decolonialidade 1 (GROSFOGUEL, [2000] 2018; 

NAME, 2019). Pleiteando uma abordagem interseccional entre classe, gênero e 

raça no campo de arquitetura e urbanismo, Moassab vem procurando evidenciar, 

QPS�FYFNQMP�PT�USBºPT�SBDJTUBT�UBOUP�OPT�NPEPT�EF�SFQSFTFOUBS�EPT�EFTFOIPT�U»D-

nicos quanto nos modos de eleger e enunciar a arquitetura que se diz patrimônio; 

e as ausências, no ensino e na pesquisa, em torno da atuação de arquitetos negros e 

sobretudo, arquitetas negras, além dos saberes estéticos e tectônicos oriundos das 

matrizes africanas e indígenas (MOASSAB, 2013a, 2013b, 2016 e 2020; MOAS-

SAB e BERTH, 2018; MOASSAB e CUNHA, 2019; NAME e MOASSAB, 2016). 

4FV�EFCBUF�»�JNQPSUBOUF�QPS�NPTUSBS�RVF�B�DPMPOJBMJEBEF�EP�QPEFS�BmOBM�O¹P�»�

abstrata: ela se “espacializa” na sobrevalorização de territórios, corpos, objetos e 

saberes de matrizes e padrões de poder branco-burgueses; e, sobretudo, na ocupa-

º¹P�USBOTGPSNBº¹P�FYQMPSBº¹P�JOGFSJPSJ[Bº¹P�F�EFTUSVJº¹P�EF�UFSSJUÄSJPT�DPSQPT�

objetos e saberes outros (NAME e ZAMBUZZI, 2019). Sendo assim, é pertinente 

se esmiuçar as espaciotemporalidades da colonialidade tanto quanto é urgente re-

visar, a partir de uma perspectiva decolonial, os fundamentos epistemológicos da 

arquitetura, do urbanismo e do planejamento do território. 2 
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Fale um pouco, por favor, de sua trajetória pessoal e acadêmica. Antes de uma 

adesão à decolonialidade, seu maior contato foi com o debate sobre as chamadas 

“epistemologias do sul”, não é verdade?

Primeiramente gostaria de parabenizar a equipe editorial da revista pela esco-
lha do tema para o dossiê e agradecer imensamente o convite. É também um 
orgulho que a entrevista seja conduzida por egressos e por um colega do Cur-
so de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Integração Latino-
-Americana (CAU UNILA), egressos agora pós-graduandos da UFBA – não por 
acaso ex-orientandos e parceiros de muitos debates que certamente aparecerão 
ao longo dessa conversa. 

Reconheço que foi a minha vinda para a UNILA, em 2012, o que me aproxi-
mou do giro decolonial, sendo talvez, um bom marco temporal para abrir este 
diálogo. Antes de chegar aqui tenho um percurso no programa de estudos pós-
�HSBEVBEPT�FN�$PNVOJDBº¹P�F�4FNJÄUJDB�EB�16$41�P�FTU´HJP�EPVUPSBM�RVF�m[�
no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e, certamente, meu 
trabalho para implantação do Centro de Investigação em Desenvolvimento Lo-
cal e Ordenamento do Território (CIDLOT), na Universidade de Cabo Verde e 
PT�BOPT�JOJDJBJT�EF�NJOIB�WJEB�QSPmTTJPOBM�EFEJDBEPT�BP�TFSWJºP�QÉCMJDP��¡�QPS-
tanto, nesse trânsito entre três continentes, motivado sobretudo pelos afetos, 
RVF�NF�QSFQBSBN�QBSB�PT�EFTBmPT� JNQPTUPT�QFMB� JNQMBOUBº¹P�EB�6/*-"� FN�
FTQFD¿mDP�EP�$"6�6/*-"��

Essa estrada pregressa foi trilhada, digamos, pelos estudos feministas, das rela-
ções étnico-raciais, pela sociologia das ausências e pelos estudos pós-coloniais. 
Mas chego neles, veja que curioso, depois de passar muitos anos estudando a 
semiótica concreta, como é compreendido na PUCSP o pensamento deleu-
[JBOP��4VDFEF�RVF�FN�NFBEPT�EP�NFV�EPVUPSBEP�mDPV�DMBSP�PT�MJNJUFT�EF�VN�
pensamento crítico com base numa perspectiva eurocentrada, que não estava 
dando conta de fenômenos que me interessavam compreender – hoje em dia 
sei o porquê, mas não tinha essa clareza naquele momento, coisa de há quinze 
BOPT��/FTTB�BMUVSB�#PBWFOUVSB�EF�4PVTB�4BOUPT�NF�GPJ�CBTJMBS�QBSB�VNB�DS¿UJDB�·�
modernidade que não fosse o pós-modernismo eurocêntrico que ele mesmo vai 
chamar, ainda nos anos de 1990 de “pós-modernidade de resistência” – por falta 
de melhor termo –, designação abandonada na década seguinte em favor do pós-
-colonial e da epistemologia do sul. Então, em 2006, concorro a um edital nacio-
nal do CNPq para apoio a estágio doutoral e sou contemplada, o que me leva nos 
anos seguintes a uma estadia no Centro de Estudos Sociais da Universidade de 
Coimbra (CES), justamente com o professor Boaventura. É importante lembrar 
que ele fez parte do grupo colonialidade-modernidade, tendo sido ele também 
um colaborador daquilo que iria ser, depois, denominado “pensamento decolo-
nial”. Foi naquela temporada, em Portugal, que tive meu primeiro contato, por 
exemplo, com o pensamento do argentino Enrique Dussel, na aula magistral 
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que ele proferiu no CES com o tema “Meditações anti-cartesianas: o primeiro 
anti-discurso da Modernidade”.3 Durante minha estada tive contato com pro-
duções muito ricas nesse sentido, que na ocasião me levaram a uma maior pro-
ximidade com o pensamento pós-colonial, especialmente aquele produzido nos 
países que estiveram sob dominação portuguesa na África. 

Na minha tese de doutorado, sobre o hip-hop,4 a questão racial era central. Em 
Portugal, aprofundo este tema com os colegas africanos e africanas, tanto do 
meio acadêmico quanto do meu convívio social. Depois do meu retorno ao Bra-
sil e da defesa da tese, mudo-me para Cabo Verde, por motivos pessoais, já que 
meu companheiro é de lá. Foi uma vivência indispensável para incorporar uma 
experiência não sobre o contexto africano, mas, especialmente, a partir dele. De 
�����B������WJWJ�F�USBCBMIFJ�QBSUJMIBOEP�BT�EJmDVMEBEFT�UBOUP�EF�GB[FS�QFTRVJTB�
quanto de um cotidiano imerso em escassez, o qual não impediu, pelo contrá-
SJP�JOTUJHPV�B�QSPEVº¹P�EF�EJWFSTBT�SFnFYÈFT�QSPKFUPT�F�QVCMJDBºÈFT��&N�$BCP�
Verde, tive a oportunidade de propor e executar planos de aulas concebidos na 
relação indissociável entre prática e teoria e organizar, entre outras tantas ati-
vidades, o curso de extensão “Cidades e Globalização: Perspectivas a partir do 
Sul Global”, no âmbito do meu trabalho como coordenadora do CIDLOT, junto 
com a arquiteta cabo-verdiana Patricia Anahory, amiga e companheira de pes-
RVJTB�EFTEF�FOU¹P��/BRVFMFT�BOPT�mDPV�CBTUBOUF�DMBSP�RVF�P�EFCBUF�TPCSF�NFHB-
cidades e as teorias urbanas em voga desconsideravam totalmente a história das 
cidades africanas e os fenômenos urbanos contemporâneos em África – eram 
citados, quando muito, como ilustração das teses feitas no norte, incluindo as 
grandes cidades como Lagos e Joanesburgo. Não obstante, ao implantar o centro 
EF�QFTRVJTB�WFSJmDBNPT�O¹P�UFS�MJWSPT�TPCSF�BT�DJEBEFT�BGSJDBOBT�EF�VN�NPEP�
geral e quase nada em português. Alguma coisa que conseguíamos encontrar era 
produzida sob uma perspectiva muito eurocentrada, era um deslocamento das 
SFnFYÈFT�EP�OPSUF�QBSB�FTUVEPT�EF�DBTP�OP�DPOUJOFOUF�BGSJDBOP��6NB�USJTUF[B����
5BOUP�FN��GSJDB�RVBOUP�OB�"N»SJDB�-BUJOB�B�QSPEVº¹P�DJFOU¿mDB�»�FYUSFNBNFOUF�
dominada por um pensamento nortecentrado e o trabalho no CIDLOT foi vital 
OBT�NJOIBT�USBKFUÄSJB�F�SFnFYÈFT�TPCSF�B�TVB�JOBEFRVBº¹P�QBSB�PT�GFOÅNFOPT�VS-
banos que têm na sua genealogia a cidade industrial inglesa... 

Recentemente, me dei conta que essa paralaxe entre a realidade e os textos e 
EPDVNFOUPT�PmDJBJT�OB�WFSEBEF�K´�NF�JODPNPEBWB�EFTEF�NJOIB�»QPDB�EF�FT-
tudante. No início dos anos de 1990 eu fui estagiária na EMPLASA, uma empre-
sa pública de planejamento da região metropolitana de São Paulo, uma grande 
escola para mim. Certamente a experiência no serviço público forjou muito da 
NJOIB� GPSNBº¹P� F�QFSTQFDUJWB�QSPmTTJPOBM� F� EF�NVOEP��/B� »QPDB� FTUBWB� FN�
curso da elaboração do plano metropolitano e, como estudante de arquitetura 
e urbanismo, fui indicada para colaborar com a equipe que trataria das questões 
habitacionais. Acho que pela falta usual de pessoal nos serviços públicos, mes-
mo como estagiária acabei recebendo uma enorme responsabilidade que era 
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entrar em contato com todas as prefeituras – eram quase trinta – para levantar 
informações, dados e localização das favelas em todos os municípios da região 
NFUSPQPMJUBOB�QBSB�KVOU´�MPT�OVNB�NFTNB�CBTF�DBSUPHS´mDB��'J[FNPT�BDSFEJ-
to, o primeiro levantamento das favelas da Grande São Paulo. A gente tinha, na 
EMPLASA, acesso a toda aerofotogrametria do IBGE e nossa compatibilização 
VTPV�BRVFMB�CBTF�DBSUPHS´mDB��¡�B¿�RVF�DPNFºP�B�OPUBS�VN�DPNQMFUP�EFTFODPOUSP�
FOUSF�PT�EBEPT�PmDJBJT�F�B�WJEB�EBT�QFTTPBT��/BT�DBSUBT�EP�*#(&�RVF�FSBN�DPN-
pletíssimas, com lançamento das quadras e ruas, simplesmente não existiam as 
GBWFMBT��/FOIVNBÏ�1BTTBNPT�NFTFT�QBSB�DPOTFHVJS�BEBQUBS�·T�EJGFSFOUFT�FTDBMBT�
nas quais recebíamos o material das prefeituras para uma única base. Naquela 
»QPDB�BJOEB�FSB�UVEP�GFJUP�·�N¹P�TFN�P�BVY¿MJP�EF�DPNQVUBEPSFT��'PJ�VN�JNFOTP�
aprendizado.

Quando me formei, acabei indo trabalhar noutra empresa pública, a Companhia 
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU), 
a maior empresa habitacional da América Latina. Integrei a equipe responsável 
pela regularização fundiária dos conjuntos habitacionais já existentes, alguns há 
mais de trinta anos. Regularização fundiária era um tema novo nos anos de 1990 
e a gente estava começando a trilhar os caminhos deste debate. No nosso depar-
UBNFOUP�FTUBWBN�PT�DFOUP�F�WJOUF�DBTPT�NBJT�DPNQMJDBEPT�EB�$PNQBOIJB�EJm-
cílimos de regularizar. Os conjuntos sob nossa responsabilidade eram consti-
tuídos por casas ou prédios feitos onde haviam sido registradas ruas – eram ruas 
abertas, asfaltadas e infraestruturadas, onde no cadastro municipal constavam 
quadras... Uma confusão! Esse desencontro entre a implantação da realidade e os 
papéis jurídicos tinha consequências graves, impedia que as pessoas tivessem a 
titularidade dos imóveis, uma situação muito complicada, de insegurança jurídi-
ca, especialmente, pense, porque a gente está falando de conjuntos habitacionais 
feitos pelo governo, não eram bairros espontâneos...

Depois eu trabalhei como consultora para planos diretores e regionais em diver-
sas regiões interioranas do país – interior do Nordeste, interior da Amazônia, do 
Centro-Oeste. Foram alguns anos de experiência com os espaços urbanos em in-
teriores muito distintos e periferias em todas as regiões do país, nos quais desde 
sempre esse desencontro entre os dados e a vida vivida das pessoas me instigou e 
BMJNFOUPV�SFnFYÈFT�F�CSJHBT�QPM¿UJDBT�FN�USBCBMIPT�RVF�EFWFSJBN�TFS�iU»DOJDPTv�
PV�iOFVUSPTv��/P�SFMBUÄSJP�EF�VN�MFWBOUBNFOUP�RVF�m[�OP�JOUFSJPS�EF�4FSHJQF�
eu inseri versos de cordel – uma “heresia”, digamos, em trabalhos técnicos. Eu 
tinha passado alguns dias conversando com as pessoas de cidadezinhas muito 
pequenas que eram parte da região a ser analisada e aquelas histórias estavam 
contadas em cordel. A história da seca e da luta pela terra. No relatório, que era 
QBSB�P�HPWFSOP�EP�&TUBEP�SFOPWBS�VN�mOBODJBNFOUP�DPN�VNB�BH¼ODJB�JOUFSOB-
cional, eu apontava que não haveria possibilidades dos projetos na região serem 
bem sucedidos sem o envolvimento dos movimentos sociais locais. 
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&TTB�FTUSBEB�GPJ�BYJPN´UJDB�QBSB�BT�NJOIBT�SFnFYÈFT�OB�E»DBEB�TFHVJOUF�BT�RVBJT�
acabo levando para os meus estudos pós-graduados, sempre nessa fricção, nessa 
fronteira entre a cidade, o campo, os movimentos sociais e, agora, a universi-
EBEF��"�TFNJÄUJDB�GPJ�B�GFSSBNFOUB�JOJDJBM�RVF�NF�QFSNJUJV�EFGFOEFS�DJFOUJmDB-
mente aquilo que eu já vinha fazendo: a inclusão da música, da literatura, das 
artes, nos trabalhos ditos “técnicos”,  como informações essenciais para com-
preender o mundo. No meu mestrado, trabalhei a fronteira entre arte e espaço 
urbano e tive a oportunidade de colaborar no projeto “Arte/Cidade Zona Les-
te”, como assistente de curadoria. O “Arte/Cidade” foi dos projetos de arte mais 
proeminente no país na segunda metade da década de 1990 e virada da década 
de 2000. Meu orientador de mestrado, Nelson Brissac, era também o curador e 
DPPSEFOBEPS�EP�QSPKFUP�P�RVF�NF�BQSPYJNPV�FOPSNFNFOUF�EF�SFnFYÈFT�TPCSF�
arte e os limites da institucionalidade. Foi nesse período que mais uma camada 
FSB�BEJDJPOBEB�·�NJOIB�GPSNBº¹P�BP�QFSDFCFS�RVF�BT�WJTVBMJEBEFT�UBNC»N�T¹P�
texto, também são informação, formam e informam o mundo. Então, daquele 
EFTFODPOUSP�FOUSF�B�WJEB�WJWJEB�F�PT�EBEPT�PmDJBJT�F�NBQBT�DPNFDFJ�B�EFTDPOT-
truir a hierarquia entre texto e imagem ou entre ciência e arte. Se num primeiro 
momento o uso do cordel era mais intuitivo como dado relevante em relatórios 
U»DOJDPT�B�TFNJÄUJDB�GPJ�VNB�GFSSBNFOUB�QPUFOUF�QBSB�PSHBOJ[BS�FTTBT�SFnFYÈFT��

Nos anos do meu doutorado, pude colaborar na pesquisa “A invenção do Mes-
mo e do Outro na mídia semanal”, coordenado pelo meu orientador, José Luiz 
Aidar Prado, no Grupo de Pesquisa em Mídia Impressa da PUCSP. A gente anali-
sou todas as reportagens de capa de todas as edições das revistas de notícias com 
circulação nacional: Veja, Isto É, Época e Carta Capital. O resultado foi um ma-
peamento maravilhoso sobre as representações na mídia, recuperando matérias 
da Veja�EPT�BOPT�EF������QPS�FYFNQMP�K´�WJODVMBOEP�DSJNJOBMJEBEF�·�QPCSF[B�F�
·T�QFTTPBT�OFHSBT��0�PCKFUJWP�EB�QFTRVJTB�GPJ�B�DPOTUSVº¹P�EF�VN�CBODP�EF�EBEPT�
multimidiático, organizado em hipermídia, com vídeos, textos e imagens, sobre 
a mídia semanal no país. Eu coordenei os trabalhos referentes ao “Outro”, isto é, 
·T�NVMIFSFT�QFSJGFSJBT�IPNPTTFYVBJT�NPWJNFOUPT�TPDJBJT�MFWBOEP�FWJEFOUF-
NFOUF�FTUBT�SFnFYÈFT�QBSB�B�NJOIB�QSÄQSJB�QFTRVJTB�EF�EPVUPSBEP�NBT�TPCSF-
tudo consolidando uma compreensão da formação e disputa das subjetividades. 
Nesse contexto, igualmente, a ecologia de saberes, proposta por Boaventura de 
Sousa Santos (2007), fez muito sentido e me permitiu organizar inquietudes 
analíticas que me acompanhavam desde muito tempo. 

&N�$BCP�7FSEF�RVBOEP�OBTDFV�NJOIB�mMIB�UBOUP�B�EJTUµODJB�EB�GBN¿MJB�RVBOUP�
aquele contexto mais duro passam a ter mais peso no cotidiano. O regresso ao 
Brasil entra no horizonte, mas não é uma decisão fácil, na medida em que a famí-
lia de meu companheiro está, em sua maior parte, em Cabo Verde e outra parte, 
em Portugal. Além disso, o trabalho no CIDLOT era extremamente instigante. É 
quando, talvez pelas coincidências da vida, uma amiga mostra o projeto inova-
dor da UNILA, cujo cerne estava em total sintonia com os meus interesses, uma 
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raridade em termos de contexto acadêmico. Assim, ao fazer a minha proposta 
QBSB�WJS�QBSB�D´�QSJNFJSBNFOUF�DPNP�1SPGFTTPSB�7JTJUBOUF�mDPV�DMBSP�RVF�FTUFT�
problemas epistemológicos e de método que vínhamos nos dispondo a enfren-
UBS�FN�$BCP�7FSEF�EJ[JBN�SFTQFJUP�EF�NFTNP�NPEP�·T�DJEBEFT�MBUJOP�BNFSJDB-
nas. Só que, por aqui, ao contrário de muitas das cidades africanas, determina-
dos contextos urbanos altamente industrializados, como é o caso de São Paulo, 
podem escamotear o despropósito de trasladar os debates do norte para o sul 
–  desde a cidade industrial até a predominância de trabalhos e publicações sobre 
as grandes cidades, mas isso em todas as áreas do conhecimento. É justamente 
com base nesta prática prévia no continente africano que formulo a proposta de 
atuação acadêmica apresentada no concurso, orientada para o que designei “diá-
MPHPT�EP�TVMv�F�NBJT�FTQFDJmDBNFOUF�VNB�QSPQPTUB�EF�VN�i6SCBOJTNP�QBSB�P�
Sul Global”. Na ocasião propus como marco teórico do meu projeto de atuação 
acadêmica uma abordagem do fenômeno urbano pautada sob a luz dos estudos 
pós-coloniais: Frantz Fanon, Amílcar Cabral, Achille Mbembe – e no caso de Fa-
OPO�F�$BCSBM�UBNC»N�TPC�B�ÄUJDB�NBSYJTUB���%FTEF�P�JO¿DJP�EB�NJOIB�DIFHBEB�·�
UNILA eu estava buscando desenvolver um instrumental teórico próprio para 
analisar cada realidade, aproveitando a minha trajetória no continente africano, 
para atuar sob uma perspectiva crítica desde o Sul. Em outras palavras, não era 
(e não é) o caso de simplesmente estudar a África, o que não faria nexo numa 
universidade inserida em outro contexto, como a UNILA. Tratava-se, isto sim, 
EF�BQSPWFJUBS�VNB�FYQFSJ¼ODJB�TJHOJmDBUJWB�OBRVJMP�RVF�FMB�QPEF�DPMBCPSBS�QBSB�
o desenvolvimento de um pensamento crítico latino-americano, voltado, no 
caso, para a arquitetura e o urbanismo... E veja, acabei de desenhar a história, in-
clusive, do grupo de estudos que lidero, o M ALOCA: Grupo de Estudos Multi-
disciplinares em Urbanismos e Arquiteturas do Sul!

Não é, portanto, casual o meu encontro com a UNILA acontecer após alguns 
anos atuante numa universidade africana, e engajada numa perspectiva de atua-
º¹P�BDBE¼NJDB�F�QSPmTTJPOBM�EF�WFSUFOUF�QÄT�DPMPOJBM�BMJDFSºBEB�OP�4VM�(MPCBM��
"P�DPOUS´SJP�P�NFV�SFUPSOP�BP�#SBTJM�FTQFDJmDBNFOUF�QBSB�B�6/*-"�GPJ�JN-
buído numa esperança de estar num ambiente acadêmico que possibilitasse uma 
SBEJDBMJ[Bº¹P�EFTTB�QFSTQFDUJWB��+VMHP�FOU¹P�RVF�B�BmOJEBEF�DPN�P�HJSP�EFDPMP-
nial integra essa trajetória, trilhada com muita luta política que é no campo das 
SFnFYÈFT�F�OP�DBNQP�EBT�QS´UJDBT�BMHP�RVF�GB[�NVJUP�TFOUJEP�F�RVF�UFN�NF�BV-
YJMJBEP�JNFOTP�OB�DPOUJOVJEBEF�EBT�NJOIBT�SFnFYÈFT�EB�NJOIB�QS´YJT�NFMIPS�
dizendo. O fato de vivermos um cotidiano com estudantes e colegas oriundos 
de diversos países do subcontinente e de várias regiões do Brasil, de estarmos 
no interior, numa zona fronteiriça, nos impulsiona a um deslocamento episte-
mológico constante, facilitado, em grande medida pelo pensamento decolonial.

Para você, qual a importância do conceito de “colonialidade do poder”, conforme 

GPSNVMBEP�QFMP�TPDJÄMPHP�QFSVBOP�"O¿CBM�2VJKBOP�DFOUSBEP�OB�JEFJB�EF�iSBºBv �
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E, para você, qual a importância atual do giro decolonial, levando em considera-

ção o recrudescimento dos movimentos conservadores?

Ao indicar a racialização do sistema-mundo moderno-colonial, Quijano aponta 
para um dos pilares mais determinantes para a estruturação da sociedade nos 
últimos 500 anos. É com a invasão das Américas que a Europa se coloca no cen-
tro do mundo e esta talvez seja uma das contribuições mais fundamentais do 
QFOTBNFOUP�EFDPMPOJBM��"JOEB�P�NFTNP�2VJKBOP�WBJ�EFNPOTUSBS�RVF�P�mN�EP�
DPMPOJBMJTNP�O¹P�TJHOJmDPV�P�mN�EB�DPMPOJBMJEBEF�F�RVF�B�JEFJB�EF�SBºB�QSPEV-
ziu, nas Américas, identidades sociais novas. A colonialidade do poder, ao hie-
rarquizar as diferenças entre grupos humanos com base numa diferença entre 
conquistadores e conquistados, na ideia de raça, ou seja, “uma supostamente 
distinta estrutura biológica que situava uns em situação natural de inferioridade 
FN�SFMBº¹P�B�PVUSPTv�DPNP�BmSNBWB�2VJKBOP�	<����>�����
�BDBCPV�QPS�DMBTTJm-
car toda a população da América e, mais tarde, do mundo. Essa nascente ideia de 
raça não apenas forjou como também legitimou um poderoso padrão de domi-
nação social, vigente até hoje. E, junto com o patriarcado, o racismo será a base 
de desenvolvimento e consolidação do próprio capitalismo. 

Ao deslocar a ideia de modernidade do Iluminismo para a invasão das Américas, 
o giro decolonial expõe alguns problemas do pensamento crítico que se recuse a 
compreender que o racismo integra o sistema econômico, a produção de rique-
[B�F�BDVNVMBº¹P�RVF�WJBCJMJ[BSBN�P�inPSFTDJNFOUP�EP�FTQMFOEPSv�FVSPQFV�EP�
século XVII em diante. A centralidade autoimposta da Europa diante do resto 
EP�NVOEP�»�DPOTUSV¿EB�DPN�CBTF�OFTTB�EF�IJFSBSRVJ[Bº¹P�SBDJBM�RVF�KVTUJmDB�BT�
barbáries do chamado processo civilizatório e é instrumental sine qua non para 
o avanço do colonialismo e do imperialismo desde o século XIX. Ao “mover” a 
linha da história como ela é usualmente contada, deslocar o marco inicial da mo-
dernidade e incluir aí o racismo, muitas outras questões emergem. É o giro de-
colonial que me alerta para esse deslocamento, inclusive, até o momento, com 
muito mais fôlego para compreender as hierarquias de raça e classe e menos para 
de gênero. 

Toda a construção da América Latina é, portanto, baseada numa hierarquização 
social intrínseca ao sistema-mundo colonial-moderno, com implicações na for-
mação das subjetividades, das narrativas históricas, dos juízos de valores – en-
mN�UPEP�VN�BSDBCPVºP�RVF�TFHVF�BU»�IPKF�DPNP�KVTUJmDBUJWB�QBSB�P�HFOPD¿EJP�
da população negra ou da população indígena, para a espoliação da natureza, 
para o feminicídio. Desse modo, o giro decolonial, complementa, a meu ver, 
outras perspectivas epistemológicas e facilita uma compreensão do patriarcado-
-racista-capitalista, assim mesmo, com hífen... 

De um modo geral, o fazer ciência no Brasil é muito conservador. Na nossa área, 
quando o debate é mais progressista trata-se muito bem da ocupação do terri-
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tório e da formação das cidades e suas periferias tomando em conta as classes 
sociais. Sabemos que as zonas menos infraestruturadas dos espaços urbanos são 
ocupadas pelas pessoas pobres, muitos bons autores e autoras publicam cons-
tantemente sobre isso. O que é pouquíssimo ou quase nada abordado é que as 
pessoas pobres têm “cor” e as mais pobres ainda, têm gênero: são as mulheres 
OFHSBT�F�BT�NVMIFSFT�JOE¿HFOBT�BRVFMBT�DPN�NFOPS�BDFTTP�B�EJSFJUPT�F�·�DJEBEF��
Quando teve o vazamento criminoso da Vale em Bento Rodrigues, comecei a 
observar que muitas das pessoas atingidas eram negras. Estava ali, evidente nas 
fotos. Nenhum meio de comunicação, nenhum artigo acadêmico tratou disso e 
muito material foi produzido, de excelente qualidade, diga-se. Ora, pela história 
de ocupação do território nacional, onde tem uma cidade histórica, tem tam-
bém muito sofrimento ancestral – Bento Rodrigues é uma comunidade negra 
nas rebarbas de Mariana, que foi um dos maiores centros produtores de ouro do 
Brasil Colônia. Resulta que as áreas de risco tendem a ser justamente ocupadas 
pelas pessoas negras ou não brancas, em todo o mundo. Outro exemplo: quando 
houve o plebiscito sobre o acordo de paz na Colômbia, as fotos mostravam uma 
profunda divisão racial no país. Católicos extremos, a elite branca, eram contra 
P�BDPSEP�F�BT�W¿UJNBT�EBT�SFHJÈFT�NBJT�BGFUBEBT�QFMP�DPOnJUP�NBKPSJUBSJBNFOUF�
negra ou indígena, eram favoráveis. Em toda América Latina esta divisão está 
posta. 

Atualmente, vivemos escancaradamente uma guerra ideológica, onde foram 
criadas falácias fantasiosas como o tal “marxismo cultural” a ser combatido. Isto 
TJHOJmDB�QPS�VN�MBEP�VN�QSPDFTTP�EF�DFOTVSB�F�QFSTFHVJº¹P�·�DJ¼ODJB�·T�BSUFT�
F�·�DVMUVSB�NFTNP�BRVFMBT�NBJT�DPOTFSWBEPSBT�DPOUSB�BT�RVBJT�JODMVTJWF�OPT�
posicionávamos. Há pelo menos três décadas estávamos pautando a universida-
de como projeto de poder, com a intenção de democratizá-la, de construir uma 
universidade popular, includente. Hoje, o recrudescimento dos movimentos 
conservadores que vocês apontam obrigam a que recuemos imensamente nossa 
luta pela transformação social e a luta pela emancipação humana. O giro decolo-
nial, nesse contexto, ajuda a perceber rapidamente que a exploração capitalista 
em todas as suas artimanhas recai com mais brutalidade sempre sobre os po-
vos não brancos, sobre as mulheres e sobre os países do Sul – uma distribuição 
geopolítica clara da perversidade que reproduz e reforça a divisão do sistema-
-mundo moderno-colonial. 

Muitos intelectuais da “primeira geração” do giro decolonial, como Walter Mig-

nolo, Arturo Escobar, Linda Martín Alcoff, Ramón Grosfoguel, María Lugones e 

/FMTPO�.BMEPOBEP�5PSSFT�FTDSFWFSBN�TFVT�UFYUPT�EBT�E»DBEBT�EF������F������

na condição de latino-americanos vivendo nos Estados Unidos e ocupando posi-

ções em universidades desse país. Em menor número, havia intelectuais em uni-

WFSTJEBEFT�MBUJOP�BNFSJDBOBT�DPNP�"O¿CBM�2VJKBOP�;VMNB�1BMFSNP�3JUB�4FHB-

UP�F�&OSJRVF�%VTTFM��"TTJOB�UFYUPT�NBJT�SFDFOUFT�VNB�iTFHVOEB�HFSBº¹Pv�o�+VMJFUB�
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Paredes, Yuderkys Espinosa-Miñoso, Yasser Farrés Delgado e Alfredo Gutiérrez 

Borrero, citando alguns – que se mantém nos países latino-americanos e caribe-

OIPT��%FWJEP�B�DPOUFYUVBMJEBEF�EP�SBDJTNP�FN�DBEB�MVHBS�NVJUP�QSPWBWFMNFOUF�

todas essas autoras e autores seriam racializados como latinos – não brancos – nos 

EUA, mas provavelmente a maioria seria considerada branca e fazendo parte de 

uma elite branca universitária nos seus países de origem. Se a raça é uma catego-

ria fundamental para se compreender a colonialidade e a decolonialidade, mas 

BP�NFTNP�UFNQP�»�FJWBEB�QPS�UFOTÈFT�FOUSF�MPDBMJ[Bº¹P�HFPHS´mDB�MPDBMJ[Bº¹P�

FQJTUFNPMÄHJDB�F�MVHBS�EF�GBMB�P�RVF�TJHOJmDB�TFS�EFDPMPOJBM�OVN�DPOUFYUP�FN�

que a categoria “raça” não opera como marca opressiva sobre o corpo de quem 

se declara intelectual decolonial? Não é o que ocorre, com você, no Brasil? Como 

lida com isso?

Sim, sou uma mulher branca e reconheço o privilégio desse lugar social, o que 
é primordial para saber como trabalhar a partir dele, para além dele e contra ele, 
já que lutamos por uma sociedade igualitária, também de uma perspectiva an-
UJSSBDJTUB��7PMUP�B�JTTP��"OUFT�HPTUBSJB�EF�DPNQMFYJmDBS�P�EFCBUF�K´�RVF�B�NJOIB�
trajetória intelectual e de vida não se limita ao nosso país e a construção racial é 
uma construção cultural, o que faz com que algumas pessoas de pele clara pos-
TBN�WJWFS�DPOUFYUPT�EJTUJOUPT�DPN�SFMBº¹P�·�IJFSBSRVJ[Bº¹P�SBDJBM�OP�NVOEP��"�
construção social da raça, em termos de sistema-mundo, grosso modo, separa a 
população branca da não branca. Os latino-americanos e as latino-americanas 
brancas em seus países são sempre os chicanos e as chicanas nos Estados Unidos, 
por exemplo. Ou seja, os privilégios raciais que muitas vezes temos na América 
Latina enquanto intelectuais brancos e brancas nos nossos países de origem, não 
se reproduzem fora daqui. 

No meu caso, foi muito dolorida e reveladora a minha experiência em Portugal, 
em relação a minha posição entre o lugar epistemológico e o lugar de fala. Ser 
mulher brasileira naquele contexto, mesmo branca, é uma vivência profunda-
mente marcada pela continuidade da violência colonial. Portugal ainda precisa 
se descolonizar. A propaganda do projeto colonial, que foi a base da ditadura 
salazarista por mais de quatro décadas, ainda marca o imaginário da sociedade 
portuguesa e alimenta cotidianamente o racismo estrutural, com um impacto 
enorme na sua população negra, cigana, de imigrantes e refugiados e refugiadas. 
Em adição, a latinidade ou a brasilidade, no caso, é uma marca identitária pejora-
tiva no Norte Global. Só consegui uma casa para morar quando uma amiga cabo-
-verdiana, pelo telefone, com seu sotaque mais parecido com o português falado 
em Portugal, conseguiu agendar para que eu fosse até o local, pois até aquele mo-
mento todos os lugares para os quais eu tinha ligado respondendo a anúncios de 
aluguel haviam sido negados sem que eu tivesse chance de visitá-los; em menos 
de um minuto de chamada telefônica as casas já tinham sido misteriosamente 
alugadas... Noutra ocasião, em plena luz do dia, perto da universidade, um sujei-
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to me parou para pedir informações e de repente me perguntou: “posso apalpar 
as suas mamas?”. Aquele senhor não falaria desse modo com uma mulher por-
tuguesa, naquela hora do dia, naquele lugar... Era todo dia, o tempo todo, inclu-
sive na universidade o trato com as brasileiras era permeado de muita violência 
por ser mulher e por ser brasileira. O estupro colonial ainda é estruturante das 
relações sociais assentes nos corpos latinos e negros. A minha proximidade com 
os africanos e africanas foi essencial para eu me sentir acolhida no país e, mais, 
para digerir tudo aquilo numa compreensão mais ampla e estrutural sobre o ra-
cismo e o machismo, partilhando com estes outros corpos o espaço subalterno 
que nos era reservado. O racismo português, entretanto, atingia de distintas ma-
neiras a mim e as brasileiras negras ou as africanas, com muito mais virulência 
sobre os corpos negros, como acontece no mundo todo. 

%F�VN�NPEP�HFSBM�UPEPT�F�UPEBT�JNJHSBOUFT�UJOIBN�JOÉNFSBT�EJmDVMEBEFT�OB-
quele cotidiano, com diversas camadas de opressão, de gênero, raça, classe e 
UBNC»N�HFPHS´mDB�o�SFUPNBOEP�BRVJ�B�SBDJBMJ[Bº¹P�EP�TJTUFNB�NVOEP�QSPQPTUB�
QPS�2VJKBOP��"QÄT�BMHVOT�NFTFT�FN�EFQSFTT¹P�EFWJEP�·T�WJPM¼ODJBT�DPOU¿OVBT�
no dia-a-dia, para a superação do sofrimento foi fundamental começar a organi-
zar essa experiência em termos críticos e trazer esse cotidiano para a minha tese. 
Como parte da direção da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros 
em Coimbra (APEB), demos bastante centralidade para o debate sobre as brasi-
leiras em Portugal, inclusive gravamos um documentário com o depoimento de 
EJWFSTBT�DPNQBOIFJSBT�P�RVBM�MBNFOUBWFMNFOUF�O¹P�UJWFNPT�DPOEJºÈFT�mOBO-
DFJSBT�EF�GB[FS�B�mOBMJ[Bº¹P��&�TF�B�RVFTU¹P�SBDJBM�K´�FSB�VN�UFNB�OPT�NFVT�FTUV-
dos, numa ótica antirracista, foi em Portugal, que começo a compreender orga-
OJ[BEBNFOUF�FN�UFSNPT�DJFOU¿mDPT�NBJT�EP�RVF�FNQJSJDBNFOUF�B�FTUSVUVSBº¹P�
patriarcal da sociedade. Tudo isso acaba sendo potencializado por eu frequentar 
o CES, pois são temas ali postos e exaustivamente aprofundados desde os anos 
de 1970. É onde vou entrar em contato com as obras de Patricia Hill Collins, 
Angela Davis, Amílcar Cabral e Frantz Fanon.  

Mas justamente porque a raça é uma questão social, e não biológica, quando eu 
volto de Portugal esta deixa ser uma opressão no meu cotidiano e isso, evidente, 
é um lugar de privilégio. As pessoas negras sofrem com o racismo no mundo 
todo, desde o momento em que nascem. É uma vida marcada por humilhações e 
risco de morte, haja visto o genocídio da população negra no Brasil, um estresse 
inimaginável por quem não é negro ou negra. Sobre isso é urgente ouvirmos 
os relatos, acolhermos a demanda e trabalharmos em tempo integral contra o 
racismo.

Então, como pessoa branca no contexto onde vivo e trabalho, no qual a latini-
dade não é um marcador social que incide sobre o meu corpo, ciente desse lu-
gar, acho indispensáveis duas questões: como atuar a partir dele e como cuidar 
QBSB�O¹P�FTTFODJBMJ[BS�P�EFCBUF��7BNPT�M´����2VBOEP�QSPEV[JNPT�DJFOUJmDBNFO-
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te, usamos determinados autores e autoras para com eles e elas olhar o mundo. 
Posso usar Quijano e Mignolo sem ser peruana ou argentina. De igual modo, 
todos e todas temos a obrigação de trabalhar respeitáveis intelectuais negros e 
negras, para olharmos o mundo em diálogo e sintonia com o seu pensamento, o 
que não quer dizer ocupar um lugar de fala que não nos pertence, que é da pes-
soa negra. Usar autoras mulheres, autoras negras, autores negros e indígenas é 
um posicionamento político imprescindível. Enquanto lugar epistemológico eu 
partilho perspectivas com uma diversidade de pessoas. Não é por eu ser mulher 
que só posso trabalhar com autoras mulheres, por ser branca com pensadores e 
pensadoras brancas, por ser brasileira, por ser paulista... Até onde isso iria? Acho 
que existe muita confusão aí, especialmente nos “tribunais das redes sociais”, 
que merecem ser destrinchados. 

Durante o meu doutorado, há mais de dez anos, já tinha me deparado com esta 
armadilha. Embora minha pesquisa não tenha sido originalmente sobre o hip-
-hop, mas sobre os movimentos sociais urbanos, ao acabar com esse recorte 
CFN�FTQFD¿mDP�B�RVFTU¹P�SBDJBM�QBTTPV�B�TFS�DFOUSBM��$PNP�mDB�VNB�QFTRVJTBEP-
ra branca diante desse tema? Ou ainda, uma mulher pesquisando um universo 
majoritariamente masculino? Não vou me alongar aqui, nesse debate complexo. 
Vale a pena trazer uma autora feminista que me foi valiosíssima, Anne Phillips. 
Ela aponta muito bem, no caso das mulheres na política,  que representatividade 
»�VN�DSJU»SJP�RVBOUJUBUJWP�F�O¹P�RVBMJUBUJWP�P�RVF�TJHOJmDB�RVF�O¹P�OFDFTTBSJB-
mente as mulheres eleitas terão qualquer ligação com o movimento feminista, 
contradição que vem sendo tratada no feminismo há muitas décadas, justamen-
te por conta das aprovações de cotas partidárias para a participação de mulheres 
OB�QPM¿UJDB�OP�NVOEP�UPEP��"�BVUPSB�WBJ�BmSNBS��iB�NBJPS�QBSUF�EPT�QSPCMFNBT�
de fato, surge quando as duas são colocadas como opostos mutuamente exclu-
dentes: quando ideias são tratadas como totalmente separadas das pessoas que 
as conduzem; ou quando a atenção é centrada nas pessoas, sem que se consi-
derem suas políticas e ideias” (PHILLIPS, [1995] 2001). Ela sugere, portanto, a 
necessidade de uma relação entre ideias e presenças para alcançar um sistema 
justo de representação, não numa oposição falsa entre uma e outra. Isto posto, 
julgo de extrema importância que cada vez mais obras de mulheres e intelectuais 
OFHSPT�F�OFHSBT�QFSNFJFN�BT�SFnFYÈFT�EF�UPEBT�BT�´SFBT�EP�DPOIFDJNFOUP�BN-
QMJBOEP�B�EJWFSTJEBEF�EF�WP[FT�OB�QSPEVº¹P�EP�TBCFS�DJFOU¿mDP��

A outra questão que me coloco, reconhecendo o lugar de uma pessoa branca, é 
como atuar a partir desse lugar, que também não é absoluto. Ser mulher, mãe, 
QSPEV[JS�EFTEF�P�4VM�OP�JOUFSJPS�EP�QB¿T�FOmN�T¹P�W´SJBT�DBNBEBT�DPFYJTUFO-
tes de opressões e privilégios. Essa é uma equação complexa e nada simples. 
Portanto, reconheço meus privilégios de pessoa branca, mas por ser mulher, 
estou imersa num cotidiano extremamente difícil de silenciamento e desprezo 
pela produção intelectual e participação das mulheres em diversas instâncias da 
vida – que vão desde conseguir falar em reuniões de trabalho corriqueiras ou, 
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mesmo, dentro de casa... A maternidade é outro fator a ser considerado, pois o 
QBUSJBSDBEP�DBQJUBMJTUB�OPT�DPCSB�RVF�USBCBMIFNPT�DPNP�TF�O¹P�UJW»TTFNPT�m-
MIBT�PV�mMIPT�F�RVF�EFMBT�F�EFMFT�DVJEFNPT�DPNP�TF�O¹P�USBCBMI´TTFNPT����"JOEB�
produzir desde uma universidade no interior é outro ponto de “desprestígio”, 
DPNP�»�UBNC»N�P�MVHBS�EP�#SBTJM�OB�HFPQPM¿UJDB�EB�QSPEVº¹P�DJFOU¿mDB�NVOEJBM��

&OU¹P�SFDPOIFDFS�OPTTP�MVHBS�F�BUVBS�B�QBSUJS�EFMF�F�QBSB�BM»N�EFMF�»�VN�EFTBmP�
constante para quem trabalha com base na perspectiva decolonial. Não é e não 
será fácil nem isento de contradições, sobre as quais temos que nos rever, ouvir 
e ter a tranquilidade de reconhecer novos privilégios quando nos são apontados.  

É concedido às ciências de base racionalista, notadamente eurocêntricas, o esta-

tuto de saberes “neutros” e “universais”, ao mesmo tempo em que se desvaloriza 

o conhecimento que não seja escrito em determinadas línguas: inglês, francês e 

BMFN¹P�TPCSFUVEP��/FTTF�DPOUFYUP�EBT�HFPQPM¿UJDBT�EP�DPOIFDJNFOUP�FNCPSB�P�

giro decolonial tenha bastante literatura escrita em espanhol, acessível a países 

latino-americanos e caribenhos, logrou difundir-se globalmente por também 

ter muitos escritos em inglês. Você voltou a morar no Brasil em 2012, após ter 

vivido alguns anos em um outro país lusófono: Cabo Verde, na África. Como es-

sas assimetrias linguísticas afetam a sua produção acadêmica? O inglês e o fran-

cês têm lugar de destaque na sua produção acadêmica? Você procura publicar em 

espanhol ou participar de eventos nos demais países latino-americanos e nos ca-

ribenhos? E que relação você mantém com intelectuais da África lusófona? 

Posso dizer que carrego em mim todas as línguas de onde passei, tornando meu 
português algo que enigmático: ele é várias coisas, vários lugares e vários afe-
tos.... Em Cabo Verde, vivi imersa num contexto linguístico interessante. Por se 
tratar de um arquipélago há diferenças muito marcantes nas variantes da língua 
cabo-verdiana em cada ilha. Eu morei em Santiago, num cotidiano marcado pelo 
badiu. Contudo, meu companheiro fala a variante materna que é o sampadjudo, 
da ilha de São Vicente. Essa mescla entre a língua da rua e a língua de casa, me fez 
falar um cabo-verdiano misturado, que acaba sendo bastante peculiar e muitas 
vezes engraçado. Não vejo isso como um problema. Aliás, a pureza linguística 
faz parte da colonialidade do poder, que acompanha normalmente uma série de 
piadas regionais jocosas, inferiorizando regiões e seus gentílicos e gentílicas, por 
meio das suas expressões idiomáticas e sotaques. Do mesmo modo a separação 
entre a língua culta e a popular não é mera diferenciação, ela é também hierar-
quização. Eu diria que são práticas remanescentes de um instrumental episte-
micida.  Nesse sentido, há uma clara hierarquização linguística ou o demérito do 
português brasileiro em Portugal, ou o desprestígio e desincentivo aos crioulos 
falados em Cabo-Verde e Guiné-Bissau. 

O porto-riquenho Ramón Grosfoguel ([2013] 2016) se debruçou nessa querela 
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no texto “A estrutura do conhecimento nas universidades ocidentalizadas”, no 
qual pergunta como é possível que o cânone do pensamento em todas as disci-
plinas das Ciências Sociais e humanidades nas universidades ocidentalizadas se 
baseie no conhecimento produzido por uns poucos homens de cinco países da 
Europa Ocidental: Itália, França, Inglaterra, Alemanha e os Estados Unidos – ou 
seja, em um quadro na verdade tão restrito. Ele continua: como foi possível que 
os homens desses cinco países alcançassem tal privilégio epistêmico ao ponto 
de que hoje em dia se considere o seu conhecimento superior ao do resto do 
mundo? Grosfoguel vai demonstrar que o privilégio epistêmico dos homens 
ocidentais sobre o conhecimento produzido por outros corpos políticos e geo-
políticas do conhecimento tem gerado não somente injustiça cognitiva, senão 
que tem sido um dos mecanismos usados para privilegiar projetos imperiais/
coloniais/patriarcais no mundo. É interessante que na pergunta o autor já trata 
EBT�DMJWBHFOT�EF�H¼OFSP�F�EB�EJWJT¹P�EP�TJTUFNB�NVOEP�RVF�»�DJFOU¿mDB�F�UBN-
bém linguística, já que os cinco países citados são os principais países da produ-
º¹P�DJFOU¿mDB�OP�NVOEP�BU»�IPKF��

Na UNILA, a única universidade federal bilíngue no país, o mote linguístico é 
muito forte. Nosso universo de ensino é, na verdade, plurilinguístico. A língua 
materna de muitos alunos e alunas sequer é o português ou o espanhol. O gua-
rani é um idioma fortíssimo na nossa comunidade acadêmica, falado cotidiana-
mente pelos/as estudantes paraguaios e paraguaias. Percebi nesse contato, que o 
“R” puxado no sotaque do interior paulista e paranaense é uma herança guarani. 
O que deveria ser enaltecido, ao contrário, é motivo de chacota no país todo. É, 
evidentemente, racismo linguístico. 

Num mundo com enormes riquezas linguísticas é uma contradição a produção 
DJFOU¿mDB� TF� MJNJUBS� B�VN�OÉNFSP� U¹P� MJNJUBEP�EF� JEJPNBT��&WJEFOUF�RVF� JTTP�
tudo impacta a minha produção acadêmica, pois apesar de estar fazendo um es-
forço enorme pra trazer essas contribuições para a arquitetura e saber que são 
poucas pessoas no mundo a fazer esse exercício, a barreira linguística se impõe 
– e ela não é isolada, não vem sozinha. Quero dizer, o inglês e o francês, línguas 
RVF�GBMP�nVFOUFNFOUF�O¹P�U¼N�MVHBS�EF�EFTUBRVF�OB�NJOIB�QSPEVº¹P�BDBE¼NJ-
ca, e não é por falta de domínio nesses idiomas, é por falta de tempo por um lado 
– produzir numa outra língua é mais trabalhoso – e de verba, por outro lado, para 
eventualmente conseguir pagar pela tradução dos trabalhos e poupar o tempo 
RVF�O¹P�UFOIP��)´�BJOEB�RVF�TF�DPOTJEFSBS�PVUSBT�UBOUBT�DMJWBHFOT�TVCKBDFOUFT�·�
sua pergunta: a maternidade e o contexto de luta e enfrentamento ao neolibe-
ralismo, inerentes a tais questões. Explico melhor: a maternidade, somada aos 
trabalhos domésticos, impõe uma escassez de tempo e um cansaço permanente 
nas mulheres. Isso só já tem me custado imensamente em conseguir organizar 
NJOIBT�SFnFYÈFT�OPT�QBESÈFT�VTVBJT�EB�QSPEVº¹P�DJFOU¿mDB��4JNVMUBOFBNFOUF�B�
colonização do ensino nas últimas décadas pela produtividade a qualquer custo 
impõe uma pressão enorme sobre a pesquisa, os pesquisadores e as pesquisado-
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ras. A minha militância para frear este modo de produção das ciências, acaba se 
transformando num “quarto turno de trabalho” – somado aos outros três tur-
nos já amplamente tratados pelas feministas. Uma outra barreira na produção 
acadêmica pouco debatida é a econômica. As verbas cada vez mais escassas, que 
viabilizam viagens, especialmente as internacionais, para se colocar em diálogo 
com seus pares, também, são um impeditivo imenso para participar de eventos, 
não apenas na América Latina, muitas vezes dentro do Brasil mesmo. Para os 
países dependentes, a clivagem econômica é irrefutável no que tange ao avanço 
EP�EFCBUF�DJFOU¿mDP�F�OPTTB�JOTFSº¹P�FN�DJSDVJUPT�BDBE¼NJDPT��

Diante desse quadro, vale nos perguntarmos mais uma vez: pode o subalterno 
e a subalterna falarem? (cf. SPIVAK, [1976] 2010). Se publicar na minha língua 
corrente já é difícil para uma mulher, mãe, militante, no Sul, eu diria que é pra-
ticamente impossível publicar em outras línguas. Sinceramente, não é algo que 
eu tenha investido energias... Não sei se esta é uma boa escolha estratégica para o 
enfrentamento da geopolítica do conhecimento, mas é a escolha possível diante 
das demandas que a vida tem me apresentado. 

0T�FTDSJUPT�EFDPMPOJBJT�EFEJDBN�NVJUB�BUFOº¹P�B�DPOnJUPT�»UOJDP�SBDJBJT�MJHBEPT�

a questões indígenas em países hispanófonos do subcontinente latino-america-

no – sobretudo nos Andes, haja vista a proeminência do debate sobre o buen vivir 
da Bolívia e do Equador. Não nos parece ocorrer o mesmo em relação aos muitos 

QSPCMFNBT� FOGSFOUBEPT�QPS� HSVQPT� BGSP�MBUJOP�BNFSJDBOPT��2VBM� »� P�QBQFM� EP�

Brasil na superação desse silêncio?

Se o debate racial proposto por Quijano elucida como o racismo estrutura o sis-
UFNB�NVOEP�NPEFSOP�DPMPOJBM�FMF�O¹P�»�TVmDJFOUF�PV�MJEB�QPVDP�DPN�B�RVFT-
tão afro-latino-americana, que dada a minha trajetória já exposta, em particular 
me interessa. 

Em 2014, é ministrada pela primeira vez a disciplina “Arquiteturas Afro-Bra-
sileiras”, sob minha responsabilidade, integrante do curriculum do recém-
-implantado curso de arquitetura e urbanismo da UNILA. Se há pouquíssimo 
material para destrinchar o que seria uma “arquitetura afro-brasileira”, imagine 
a afro-venezuelana, a afro-paraguaia, ou a afro-equatoriana. Percebo mais uma 
vez, como em Cabo Verde, que eram necessários muitos passos atrás, a começar 
DPN�PT�MFWBOUBNFOUPT�BSRVJUFUÅOJDPT�QBSB�QPEFSNPT�UFSNPT�NBUFSJBM�TVmDJFO-
te para aprofundar o debate – e as disciplinas vão cumprir um papel enorme nes-
se levantamento. Os alunos e alunas da UNILA estão sempre muito dispostos 
F�EJTQPTUBT�QBSB�FTUFT�EFTBmPT��5BNC»N�UFNPT�DPOUBEP�DPN�B�JOFTUJN´WFM�QBS-
ceria do Ilê Asé Oju Ogún Fúnmilaiyó, um terreiro Nação Ketu, há trinta anos 
FN�'P[�EP�*HVBºV��+´�m[FNPT�BVMBT�TPCSF�BSRVJUFUVSB�BGSP�CSBTJMFJSB�OP�UFSSFJSP�
FYQPTJº¹P�EF�USBCBMIPT�F�FWFOUPT�DJFOU¿mDPT�OVNB�DPMBCPSBº¹P�NÉUVB�NVJUP�WB-
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lorosa para nós, permeada de afetos, uma dimensão vital na nossa práxis. Não 
obstante, formar um acervo para análise mais sistemática demora anos. Enquan-
to isso, para nos amparar nesse trabalho em sala de aula (e fora dela), resgato Lélia 
Gonzalez e sua proposta de Améfrica  e o lugar do negro-. A amefricanidade, 
vale mencionar, é uma categoria que tem merecido, infelizmente, pouca atenção 
OB�QSPEVº¹P�DJFOU¿mDB�CSBTJMFJSB��

É evidente a questão do branqueamento do território na América Latina. Ao ten-
tarmos mapear a população negra nos diversos países nos deparamos com uma 
ausência de dados censitários com base racial. E, quando existem, raramente es-
U¹P�FTQBDJBMJ[BEPT�JTUP�»�O¹P�»�G´DJM�JEFOUJmDBS�B�EJTUSJCVJº¹P�EB�QPQVMBº¹P�OF-
gra no território latino-americano. Temos tido constantemente que rever como 
avançar. Apesar de um pouco frustrante, essa ausência é em si já um dado. Va-
NPT�GB[FOEP�BTTJN�VNB�TPDJPMPHJB�EBT�BVT¼ODJBT�QSPDVSBOEP�USB[FS�·�UPOB�BRVJ-
MP�RVF�O¹P�FTU´�QPTUP�P�RVF�O¹P�TJHOJmDB�RVF�O¹P�FYJTUB����&TUFT�W´SJPT�QSPKFUPT�
resultaram num pequeno material audiovisual, exposto junto ao nosso traba-
lho selecionado para a XX Bienal Internacional de Arquitetura e Urbanismo do 
Chile, que teve como tema, em 2017, tema “Diálogos Impostergables”. A nossa 
proposta foi selecionada entre centenas de projetos enviados e fez da UNILA a 
única universidade brasileira a ter sido selecionada na categoria “Academia” – 
isso num país que já se registram mais de seiscentos cursos de arquitetura! Creio 
que a lacuna sobre o tema no circuito de arquitetura, tradicionalmente bastan-
te hegemônico, fez com que o trabalho merecesse especial atenção, tendo sido 
enviado, pela própria Bienal, para um encontro dos ministros de habitação de 
todos os países do subcontinente, que foi realizado na Argentina, naquele ano.

Essa trajetória foi nos ajudando a consolidar um corpo teórico para as aulas com 
base em Frantz Fanon, Clóvis Moura e Lélia Gonzalez. Devo frisar que não me 
interessa um caminho que nos leve a traçar uma “identidade” arquitetônica – 
que não acho um bom caminho pelo perigo de essencialização que já mencionei. 
Importa, ao contrário, compreender o que do nosso cotidiano espacial tem in-
nV¼ODJB�OFHSB��

Para mim, portanto, têm sido muitas rotas em paralelo, na medida em que o 
pensamento decolonial por um lado dá poucos insumos para o debate espacial 
e por outro, ao tratar a questão racial no sistema-mundo com foco sobretudo 
na questão indígena, particularmente andina, deixa de fora tanto o pensamento 
indígena brasileiro quanto o debate racial voltado para compreender o racismo 
contra os negros e negras na América Latina. Nesse caso, acredito que o Brasil 
tem muito a colaborar na superação desse silêncio, o que não é apenas viável, 
como desejável. Mas não é tarefa simples. A esfera dos movimentos sociais, ati-
vista e acadêmico das relações étnico-raciais no país tem seus meandros e nem 
sempre pontos de vistas convergentes. Há que tomar em conta, ainda, as assime-
trias regionais no subcontinente latino-americano, que resultam em distintos 
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debates raciais internos nos países. Então, é uma aproximação que requer cui-
dados. 

Atualmente, tenho estado mais focada na aproximação do pensamento decolo-
nial com a teoria marxista da dependência, a qual julgo ser um imenso contribu-
UP�MBUJOP�BNFSJDBOP�QBSB�P�NBSYJTNP�RVF�HBOIB�SPCVTUF[�OP�mOBM�EPT�BOPT�EF�
1960 e na década seguinte, e da qual, inclusive, Aníbal Quijano foi colaborador. 
Nesse alinhavo que venho propondo, trago também os trabalhos fundamentais 
de negros e negras marxistas, como é o caso de Frantz Fanon, Clóvis Moura e 
Lélia Gonzalez, num esforço coletivo com os alunos e alunas em trazer esse de-
bate para a arquitetura, para os espaços e espacialidades consolidados a partir da 
experiência da população negra em habitar e ocupar o território. Incluo ainda, 
nesta tentativa de aproximação, Amílcar Cabral e outros intelectuais na luta pela 
libertação dos países africanos.

$PNP�BQSPYJNBS�P�QFOTBNFOUP�EFDPMPOJBM�VN�UBOUP�EFTFTQBDJBMJ[BEP�EF�DBN-

pos de conhecimento do espaço tão conservadores como a arquitetura, o pai-

TBHJTNP�F�P�VSCBOJTNP �1PEFN�FYJTUJS�PV�K´�FYJTUFN�BSRVJUFUVSBT�EFDPMPOJBJT �

Como reconstruir marcos, sujeitos e discursos históricos? Isso pode mudar o 

DBNQP�QSPmTTJPOBM 

Uma vez que a Modernidade separou o conhecimento humano em “caixinhas”, 
para que debates epistemológicos avancem em várias frentes é inevitável que 
pesquisadores e pesquisadoras de diversas áreas estejam acompanhando e dis-
postos e dispostas a fazê-lo. A arquitetura e o urbanismo têm sido áreas bastante 
conservadoras e, de um modo geral, instrumentalizadas pelo capitalismo. 

Se eu quero propor um curso de arquitetura e urbanismo na América Latina, a 
partir da América Latina, devo tensionar todo o ensino na área e a prática pro-
mTTJPOBM�EP�ÉMUJNP�T»DVMP�QPJT�TFN�JTTP�O¹P�TFS´�QPTT¿WFM�BWBOºBS�FN�EJSFº¹P�B�
formar egressos e egressas pautados em solucionar os principais problemas do 
TVCDPOUJOFOUF�RVF�DBCFN�·�´SFB��VNB�FEVDBº¹P�WPMUBEB�QBSB�FNBODJQBº¹P�EPT�
QPWPT�QBVUBEB�QFMP�EJSFJUP�·�NPSBEJB�DPN�SFTQFJUP�·�BEFRVBº¹P�DVMUVSBM�EJSFJ-
UP�·�DJEBEF�EJSFJUP�BP�UFSSJUÄSJP�FUD��"¿�RVF�P�HJSP�EFDPMPOJBM�BKVEB�B�CBMBOºBS�P�
lugar comum e a provocar questões como os modos de morar – que abrem pos-
sibilidades para uma compreensão alargada da relação étnico-racial com o espaço 
ou mesmo recentralizam a história da ocupação do território na América Latina 
DPN�B�WJPM¼ODJB�DPMPOJBM��BmOBM�QPS�RVF�BT�[POBT�EF�SJTDP�PV�BT�´SFBT�QPCSFT�FT-
tão povoadas majoritariamente pela população não branca? Ou questões como a 
valorização de tecnologias construtivas não normatizadas, as pequenas e médias 
cidades, as implicações de gênero no desenho arquitetônico e das cidades – en-
mN�VNB�NJS¿BEF�EF�UFNBT�USBUBEPT�QFMB�´SFB�RVF�NFSFDFN�TFS�SFWJTUPT�·�MV[�EB�
decolonialidade.
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Quando Quijano nos alerta que “os povos dominados e conquistados foram 
postos numa situação natural de inferioridade, e consequentemente seus traços 
fenotípicos, bem como suas descobertas mentais e culturais” (QUIJANO, op. 
DJU�
�FMF�OPT�GPSOFDF�QJTUBT�QBSB�EFTDPSUJOBS�P�RVF�QPEF�UFS�TJHOJmDBEP�FTTB�IJF-
rarquização na arquitetura, nas tecnologias construtivas, no uso dos materiais, 
nos territórios. O que venho fazendo especialmente após minha chegada na 
UNILA, junto com estudantes e demais docentes, é justamente uma sociologia 
das ausências, com diz Boaventura de Sousa Santos (2002), descolonizando o 
ensino de arquitetura e urbanismo com o objetivo de constituir uma ecologia de 
saberes construtivos próprios do subcontinente. 

Quando voltei ao Brasil, eu já tinha clareza da importância da obra de Hassan Fa-
thy e de Lina Bo Bardi. Ainda, Sérgio Ferro, com sua compreensão o objeto arqui-
tetônico como parte de uma produção de mais-valia sobre o território, exigin-
do do ofício do arquiteto e da arquiteta ousadia poética e prática revolucionária; 
juntamente com o uruguaio Eladio Dieste, um dos principais nomes da tradição 
ladrilleña no cone sul, cujas obras conjugam de diferentes maneiras as escolhas 
de materiais, sistemas estruturais e demais decisões projetuais ao desejo por edi-
G¿DJPT�EF�G´DJM�FYFDVº¹P�U»DOJDP�F�EF�DVTUPT�mOBJT�CBJYPT�GPSBN�GVOEBNFOUBJT�QBSB�
NJOIBT� SFnFYÈFT� BRVJ� QSPWPDBEBT�QFMB� FMBCPSBº¹P�EFTTF�OPWP� DVSTP�EF� BSRVJ-
tetura e urbanismo, numa universidade tão singular como a UNILA. Nos anos 
seguintes, sigo reorientando meus estudos a alguns pensadores e pensadoras da 
arquitetura na América Latina que julgo poderem trazer aportes fundamentais 
para o debate decolonial, como é o caso de Marina Waisman ([1990] 2011) e de 
Roberto Segre (1991). Não seria coincidência que os seus escritos sejam dos anos 
de 1990, mesmo período em que o grupo modernidade-colonialidade amadure-
DF�TVBT�SFnFYÈFT�F�RVF�FN�BSRVJUFUVSB�T¹P�DPOTPMJEBEPT�PT�4FNJO´SJPT�EF�"SRVJ-
tetura Latino-Americana, os quais desde a década anterior buscavam promover 
DPMFUJWBNFOUF� VNB� SFnFY¹P� DS¿UJDB� BTTFOUF� OP� FJYP� JEFOUJEBEF�NPEFSOJEBEF��
8BJTNBO�F�4FHSF�QBSUJDJQBSBN�BUJWBNFOUF�EFTTBT�SFnFYÈFT��

Waisman se posiciona na pendenga sobre o regionalismo crítico, denunciando 
a perspectiva autocentrada dos autores do norte, que falam de região a partir do 
centro – os seus centros, isto é, um debate crítico que é nortecentrado. Ela faz 
um exercício de pensar arquitetura desde Córdoba, e não mais de Buenos Aires, 
EPNJOBOUF�OP�EFCBUF�BSHFOUJOP��/VN�FTGPSºP�EF� SFWJT¹P�IJTUPSJPHS´mDB� DIF-
ga a propor outra periodização para a história da arquitetura na América Latina, 
TFN�B�USBEJDJPOBM�HFOFBMPHJB�FVSPDFOUSBEB�OP�FOTJOP�F�OB�QSPEVº¹P�DJFOU¿mDB�FN�
arquitetura, propondo ainda uma ruptura com a linearidade, tão própria da or-
ganização do pensamento na modernidade. E já que estamos tratando de colo-
nialidade do poder, vale a pena registrar um fato ocorrido com a arquiteta argen-
tina. Em 1983, num seminário na Espanha, ela propôs, junto a outros colegas 
MBUJOP�BNFSJDBOPT�VNB�DPOTJEFSBº¹P�FTQFD¿mDB�QBSB�B�QSPEVº¹P�BSRVJUFUÅOJDB�
latino-americana, o que não teve ressonância entre os espanhóis e praticamente 
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minguou. Anos mais tarde, uma renomada revista de arquitetura, sob direção de 
um desses espanhóis, passa a utilizar o critério regional e dedica vários artigos e 
OÉNFSPT�·�BSRVJUFUVSB�MBUJOP�BNFSJDBOB��6N�FQJTÄEJP�FWJEFOUF�EF�TJMFODJBNFO-
to das proposições vindas do Sul, vinda de mulheres, e que não raro são depois 
alardeadas sem sequer serem creditadas! 

Segre, outro crítico de arquitetura que tenho me aproximado, deixa transpare-
cer um provável diálogo com a Teoria Marxista da Dependência, desenvolvida a 
QBSUJS�EB�"N»SJDB�-BUJOB�TF�DPOUSBQPOEP�·T�FTUSBU»HJBT�EFNPDS´UJDP�CVSHVFTBT�
em voga do marxismo hegemônico naquele momento e problematizando os 
processos de reprodução do subdesenvolvimento na periferia do capitalismo 
mundial. Segre, ao tratar de um “entorno produtivo da dependência” ou quando 
reivindicando um “modernismo contextualizado”, se propõe a pensar a arqui-
tetura desde esse lugar que não é o centro. A espacialidade da produção men-
cionada por Segre nos deixa indicações – a serem exploradas – sobre o papel da 
arquitetura das manufaturas modernas e no desenho do território para facilitar 
ou mesmo viabilizar o acúmulo de riquezas na metrópole que vai impulsionar a 
revolução industrial e a consolidação do capitalismo.

Então, venho procurando os pontos de contato entre um pensamento em arqui-
tetura que seja crítico e em diálogo com outras escolas do pensamento próprias 
da América Latina, isto é, não eurocentrado. Entretanto, não tenho certeza que 
devamos adjetivar dessa maneira, como “arquitetura decolonial” – embora eu 
mesma já tenha intitulado textos assim. Tendo a achar, hoje em dia, tratar-se 
muito mais de uma perspectiva decolonial em arquitetura... Minha preocupação 
é que falar em “arquitetura decolonial” possa redundar na busca por atributos fí-
TJDPT�PV�FTU»UJDPT�OB�BSRVJUFUVSB�B�mN�EF�DBUBMPH´�MB�DPNP�iEFDPMPOJBMv��"�UBSFGB�
B�TFS�GFJUB�NF�QBSFDF�TFS�NBJT�DPNQMFYB�EP�RVF�JTTP�»�VNB�SFWJT¹P�IJTUPSJPHS´mDB�
e epistemológica da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo, sob esta pers-
pectiva, que devem levar a resultados espaciais distintos, mas não necessaria-
mente. O decolonial está no método, no processo projetivo, no ato de  levar em 
consideração práticas tais como dormir em rede ou cozinhar em fornos comu-
nitários, por exemplo, revendo toda a organização espacial da moradia, natura-
lizada a partir da casa burguesa do século XIX – quer dizer, da casa urbana branca 
burguesa e ainda androcentrada e adultocentrada... Não será interessante que o 
decolonial vire um “estilo”, como a gente vem observando reincidentemente 
na história da arquitetura. Por isto, estou preferindo tratar de uma perspectiva 
decolonial em arquitetura. Mas este é um debate em aberto...

É muito importante reconstruir os marcos, é um trabalho permanente, de longo 
prazo e coletivo. E acredito que o ensino, sobretudo na universidade pública, 
EFTFNQFOIB�VN�QBQFM�GVOEBNFOUBM�OFTTB�SFDPOTUSVº¹P�EP�DBNQP�QSPmTTJPOBM��
Veja bem, num universo de mais de seiscentas escolas de arquitetura e urbanis-
mo no país, pouquíssimas debatem a produção arquitetônica do continente lati-
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no-americano ou a sua herança construtiva e de ocupação espacial africana, para 
DJUBS�TÄ�JTTP��)PSBT�EF�BVMB�T¹P�EFEJDBEBT�·T�BSRVJUFUVSBT�HSFHB�F�SPNBOB�·T�DJEB-
des medievais com suas grandes catedrais e outros referenciais arquitetônicos 
europeus, inclusive na formação do léxico arquitetônico – incorporados a uma 
leitura linear da história. Mantêm-se ignorados exemplos da América Latina e 
outras partes do Sul Global. 

Em 2014, o Leo Name, um dos que me entrevista, escreveu comigo um artigo 
TPCSF�P�RVF�·�»QPDB�DIBNBNPT�EF�iFOTJOP�EF�VN�QBJTBHJTNP�DS¿UJDP�F�FNBODJ-
patório na América Latina” (NAME e MOASSAB, 2014). Buscamos demonstrar 
B�QFSNBO¼ODJB�EB�FVSPDFOUSBMJEBEF�OP�FOTJOP� SFnFUJOEP�TF�TPCSF� UJQPT�F�QBJ-
sagens dominantes e subalternas nas cidades da América Latina e apontamos, 
muito preliminarmente, possibilidades diretivas que valorizassem o subconti-
nente e suas paisagens. Desta proposição inicial, como ele é professor da área 
de  paisagismo, o Leo seguiu desenvolvendo algo muito interessante: o conceito 
EF�iQBJTBHJTNP�EF�QSPWJT¹Pv�F�NBJT�FTQFDJmDBNFOUF�EF�iQBJTBHJTNP�DPNFTU¿-
vel” (NAME, 2016) que passa pelo resgate de Josué de Castro e sua (FPHSBmB�EB�
fome – uma perspectiva que ele também vem aplicando ao ensino de projeto.

Outra parceira que tem se dedicado ao tema é a Céline Veríssimo, num alinhavo 
entre a ecologia política e o giro decolonial. Ano passado coordenamos juntas o 
curso “Educação para a ecologia e sociedade na América Latina”, voltado para a 
formação de professores e professoras da rede municipal de ensino, numa par-
ceria entre o sindicato docente da UNILA (SESUNILA)5 e o sindicato docente 
da rede municipal (SINPREFI). A gente propôs a atividade como formação de 
base mesmo, voltada para uma análise crítica sobre ambiente e sociedade e para 
avaliar alternativas para um mundo social e ecologicamente mais justo. Usa-
mos noções do senso comum, como desenvolvimento e sustentabilidade, para 
desconstruí-las e mostrar a sua distorção atual nesse “capitalismo verde”, acom-
panhado pelos green washing e social washing praticados pelas grandes corpo-
rações, sobretudo nas suas instalações no Sul Global. Temos vindo a trabalhar 
juntas em outras frentes também, como é o caso da pesquisa sobre arquitetura 
afro-latina, na qual a Céline acaba desenvolvendo mais um foco no paisagismo 
nos terreiros, que é voltado a um paisagismo ritualístico e medicinal, com base 
no seu estudo sobre “espaço exterior doméstico” que é uma contribuição enor-
me que ela traz do seu doutorado com trabalho de campo no bairro do Dondo, 
em Moçambique (VERÍSSIMO, 2013). 

"NCPT�-FP�F�$»MJOF�U¼N�TFHVJEP�TVBT�SFnFYÈFT�FN�TJOUPOJB�DPN�P Buen Vivir, 
o Sumak Kawsay e o Ñande Reko, pensamentos indígenas latino-americanos 
resgatados pelo giro decolonial e trabalharam juntos a arquitetura, o urbanismo 
F�P�QBJTBHJTNP�OP�BUFMJ¼�JOUFHSBEP�EP�DVSTP�USB[FOEP�FTUBT�SFnFYÈFT�QBSB�BT�TB-
MBT�EF�BVMB��/BT�BUJWJEBEFT�QSPKFUJWBT�FTUVEBOUFT�GPSBN�EFTBmBEPT�F�EFTBmBEBT�B�
valorizar, tanto no espaço exterior doméstico da habitação quanto no projeto de 
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espaços públicos, o paisagismo para além da ótica ornamental eurocêntrica inte-
grando paisagismo comestível, medicinal, ritualístico e sagrado. Nossas pesqui-
TBT�WPMUBEBT� ·T�EJWFSTBT�QS´UJDBT�EBT� DPNVOJEBEFT� JOE¿HFOBT�F� BGSPEFTDFOEFO-
tes têm trazido debates pertinentes para a sala de aula, no caso do paisagismo, 
SFDPOIFDFOEP�B�NFNÄSJB�CJPDVMUVSBM�FUOPCPUµOJDB�F�mUPUFS´QJDB�BTTJN�DPNP�
formas de criação de renda familiar. Ao mesmo tempo, estes ateliês puseram em 
YFRVF�P�IFUFSPQBUSJBSDBEP�F�P�SBDJTNP�EFTBmBOEP�PT�BMVOPT�F�BMVOBT�B�QSPKFUB-
rem casas para composições familiares distintas da família nuclear heterossexual 
branca. 

Outro problema no ensino de arquitetura é a naturalização de uma atuação vol-
UBEB�B�VN�NFSDBEP�QSJWBEP�F�·�FTQFDVMBº¹P�JNPCJMJ´SJB��.VJUP�QPVDP�»�EFEJDBEP�
·�SFTQPOTBCJMJEBEF�TPDJBM�RVF�UBM�QSPmTTJPOBM�EFWFSJB�UFS�DPN�PT�FTQBºPT�POEF�
intervém, como é o caso da cadeia produtiva da construção civil, sobretudo, a 
exploração do trabalho nos canteiros de obras. Raramente é tratada a função pú-
CMJDB�EP�FYFSD¿DJP�QSPmTTJPOBM�OB�FMBCPSBº¹P�F�FYFDVº¹P�EF�QPM¿UJDBT�QÉCMJDBT�FT-
pecialmente das políticas habitacionais e urbanas. Normalmente não há sequer 
EJTDJQMJOBT� PCSJHBUÄSJBT� OB� GPSNBº¹P� QSPmTTJPOBM� WPMUBEB� B� FTTB� EFNBOEB� U¹P�
GPSUFNFOUF�WJODVMBEB�·�DPOTUSVº¹P�TPDJBM�EP�FTQBºP�F�EP�UFSSJUÄSJP�F�BP�BDFTTP�B�
direitos básicos.

"T�NVEBOºBT� FGFUJWBT� OP� DBNQP� QSPmTTJPOBM� SFTVMUBS¹P� EF� MVUBT� FN� EJWFSTBT�
frentes. O ensino e o debate sobre ele são dimensões consideráveis, sem dúvida. 
.BT�I´�RVF�TF�PDVQBS�FTQBºPT�DPNP�P�DPOTFMIP�QSPmTTJPOBM�P�JOTUJUVUP�EF�BSRVJ-
tetos, as associações de pesquisa, os sindicatos, os movimentos sociais. Entendo 
que o tensionamento deve ser feito em todos os âmbitos sociais. É muito signi-
mDBUJWP�QPS�FYFNQMP�RVF�DBEB�WF[�NBJT�BSRVJUFUPT�F�BSRVJUFUBT�BUVFN�OBT�BTTFT-
sorias técnicas aos movimentos sociais, juntamente com projetos de extensão 
das universidades; e que essa atuação retroalimente a sala de aula, o ensino e a 
pesquisa. Mas são tantas as lutas nos tempos atuais, muitas vezes em defesa de 
coisas tão óbvias, que diferentemente de 2012, quando comecei a jornada na 
UNILA, agora em 2020 tenho menos esperanças. Temos que lutar para manter 
as universidades públicas abertas, para ter docentes, para poder garantir a pes-
quisa, a ciência, o SUS... E, concomitantemente, seguir com um trabalho inte-
MFDUVBM�U¹P�EFTBmBEPS�DPNP�FTTF��/¹P�TFJ�TF�WBNPT�SFDPOTUSVJS�NBSDPT�PV�NVEBS�
P�DBNQP�QSPmTTJPOBM�DPNP�WPD¼T�QFSHVOUBSBN��$FSUBNFOUF�FTUBNPT�JOnVFO-
ciando uma geração de egressos e egressas, que já estão fazendo diferença nas 
TVBT�BUVBºÈFT�QSPmTTJPOBJT�F�BDBE¼NJDBT��4¹P�TFNFOUFT�QMBOUBEBT��&TTF�HPWFSOP�
vai passar, ainda que seja um longo período de retrocessos. 

Em vários de seus trabalhos você tem dado bastante atenção a questões de gêne-

ro em arquitetura e urbanismo – ou melhor dizendo, à ausência desse debate no 

campo. O que arquitetas e, sobretudo, arquitetos têm a aprender com o feminis-
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NP�F�PT�EFCBUFT�TPCSF�H¼OFSP�F�TFYVBMJEBEFT �¡�QPTT¿WFM�TBJS�EP�EJTDVSTP�UFÄSJDP �

0�RVF�QPEFSJB�TFS�GFJUP�FTQFDJmDBNFOUF�OPT�DPOUFYUPT�EF�QSPKFUBº¹P �

Há muito o que fazer e aprender, mas eu queria antes problematizar um pouco 
a pergunta como colocada por vocês – ao mencionar “sair do discurso teórico”. 
Acho que tem uma armadilha subentendida, como se teoria fosse uma coisa e 
prática, outra. Prática é discurso e discurso é prática, tenho trabalhado isso ao 
MPOHP� EF� UPEB�NJOIB� WJEB� QSPmTTJPOBM�� )´�NBJT� EF� VN� T»DVMP� B� QS´YJT� QBSB�
Marx igualmente não contrapõe teoria versus prática, é teoria e prática, juntas. 
Do mesmo jeito que a gente não separa nem hierarquiza a luta das mulheres, 
das pessoas negras, LGBTQI+s, entendendo haver uma interseccionalidade das 
opressões. Ou seja, me parece que a relação teoria-prática merece ser retomada 
na perspectiva apontada por Marx há muito tempo, com a qual entendo que o 
QFOTBNFOUP�EFDPMPOJBM�TFKB�DPOWFSHFOUF��/FTTF�TFOUJEP�UPEBT�BT�SFnFYÈFT�RVF�
venho apontando até aqui são na direção de uma teoria que impacta a realidade, 
que informa a teoria que, por sua vez, impacta a realidade, continuamente... Não 
existe um momento da minha vida em que eu sou feminista e outro em que não 
sou. Não importa se estou num almoço em família, na sala de aula, na marcha das 
mulheres ou respondendo a uma entrevista. 

Parece ainda, na pergunta, que vocês estariam entendendo o projeto arquitetô-
nico como prática, em contraposição ao discurso teórico. Gostaria de tensionar 
um pouco esse tema também. Sérgio Ferro demonstrou bastante bem como a 
modernidade separou o saber-fazer do projeto arquitetônico. A gente vem in-
sistindo na indissociabilidade entre eles. A separação prancheta versus obra tem 
levado a uma imensa exploração da classe trabalhadora no canteiro de obras – e 
ela é perversa. 

A atividade projetiva é práxis ou deveria ser.  Isto posto, acredito que o feminis-
mo seja altamente necessário, pois a perspectiva feminista amplia as possibili-
dades voltadas para um desenho mais inclusivo, das mulheres, das crianças, de 
idosas e idosos e dos, digamos assim, corpos desviantes, todos aqueles refutados 
pelo capitalismo que acaba condicionando o desenho dos espaços de maneira 
praticamente naturalizada. Porém, só nos últimos cincos anos, eu diria, come-
ça a ter alguma permeabilidade na área para o pensamento feminista, não sem 
SFTJTU¼ODJB��.FTNP�OBT�GSFOUFT�NBJT�QSPHSFTTJTUBT�RVF�USBUBN�EF�EJSFJUP�·�DJEB-
EF�F�IBCJUBº¹P�TPDJBM�RVF�K´�DPOTPMJEBSBN�VNB�BNQMB�F�TJHOJmDBUJWB�QSPEVº¹P�
intelectual na área, ainda não é prática corrente a interseccionalidade analítica 
gênero-raça-classe. Veja que interessante: quem são as principais lideranças dos 
movimentos de moradia? São mulheres. Ao lidarmos com o tema da moradia, 
tal embate aparece frontalmente. Mesmo no campo da esquerda – no qual me 
incluo – insiste-se na centralidade da luta de classes, quase que desprezando ou 
subalternizando as opressões de gênero e raça, sem compreender que são partes 
indissociáveis do patriarcado-racista-capitalista. Na arquitetura isso não é dife-
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rente. Então, a gente tem uma produção enorme e de excelente qualidade sobre 
segregação socioespacial e sobre habitação social, mas é como se estas questões 
pudessem ser analisadas sem compreender que a violência colonial impôs uma 
segregação racial nas cidades e que a exploração das mulheres é condição estru-
turante do próprio capitalismo, que se apropria do trabalho reprodutivo feito 
pelas mulheres e que as exclui dos espaços públicos.  

0�NFTNP�BDPOUFDF�DPN�SFMBº¹P�BP�EJSFJUP�·�DJEBEF�U¹P�DBSP�QBSB�B�OPTTB�´SFB�EF�
BUVBº¹P��¡�JODPOUFTU´WFM�RVF�P�EJSFJUP�·�DJEBEF�F�P�EJSFJUP�·�NPCJMJEBEF�VSCBOB�B�
ele relacionado não são iguais para todas e todos. O que a perspectiva feminista, 
especialmente do feminismo negro, nos auxilia a perceber é que além de serem 
as pessoas pobres as mais alijadas das melhores condições de moradia, infraes-
trutura urbana e proximidade a equipamentos públicos, essas pessoas têm gêne-
ro e cor: são as mulheres negras pobres a morar nos lugares com iluminação pior 
e com menos transporte público, com atendimento pior por escolas e ofertas de 
trabalho e assim por diante. 

Sucede que uma vez que tais temas são marginais, muitas alunas e alunos têm 
JNFOTBT�EJmDVMEBEFT�EF�FODPOUSBS�PSJFOUBEPS�PV�PSJFOUBEPSB�QBSB�FTUFT�EFTBmPT�
mas é crucial que a questão esteja posta e que estejam provocando os e as docen-
UFT�QBSB�FMF��1PTTP�EJ[FS�RVF�»�HSBUJmDBOUF�FTUBS�OVNB�VOJWFSTJEBEF�FN�RVF�FTUF�
tema é central e mais, que estou num curso de arquitetura e urbanismo que nasce 
com esses pressupostos e cujos professores e professoras, ainda que não espe-
cializados no tema, têm se esforçado para acompanhar as questões. Ainda, julgo 
que esta é uma das funções mais contundentes da universidade pública, que com 
sua autonomia possa no livre-pensar provocar as diversas áreas do conhecimen-
to, colaborando para o avanço social, as políticas públicas e as transformações 
SBEJDBJT�FN�EJSFº¹P�·�FNBODJQBº¹P�IVNBOB��

7PMUBOEP�·�QFSHVOUB�TPCSF�P�RVF�BSRVJUFUPT�	F�BSRVJUFUBT
�U¼N�B�BQSFOEFS�DPN�
o feminismo, eu diria não dá mais para continuar reproduzindo modelos e pa-
radigmas excludentes – sob a perspectiva do homem-urbano-branco-burguês-
-heterossexual –, sendo portanto urgente pensarmos numa arquitetura e num 
urbanismo feministas, feitos por todas as pessoas independentemente de seu 
gênero – pois é  uma responsabilidade de todas e todos buscar soluções espaciais 
(e analíticas) para superar o patriarcado-racista-capitalista. 

Você tem também pensado as representações e as linguagens visuais tanto na ar-

quitetura quanto nas artes. De que forma o giro decolonial contribui para esse 

debate?

Os valores hegemônicos pautados pela produção cultural do ocidente nos úl-
timos quinhentos anos dizem respeito a uma cultura eurocêntrica, masculina, 
branca e urbana, produzida sob os auspícios da modernidade-colonialidade. Os 
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livros de história da arte dedicam vários capítulos a movimentos artísticos como 
Renascimento, Barroco, Modernismo e seus “artistas máximos” – quase todos 
homens brancos, diga-se – e pouquíssimo espaço (ou nenhum) para a arte pro-
duzida no Oriente, na África ou na América Latina. Então, toda a genealogia das 
BSUFT�mDB�SFTVNJEB�B�CBTJDBNFOUF�VNB�MJOIB�EP�UFNQP�TPCSF�B�BSUF�FVSPQFJB��0T�
livros deveriam chamar-se “história da arte na Europa”, isso sim. 

A institucionalização das artes produz aquilo que é arte e o que não é arte, con-
solidando uma hierarquização própria da modernidade-colonialidade entre “a 
arte” e “a arte popular”. Nessa visão restrita de cultura, a arte popular é sempre 
VNB�QSPEVº¹P�EF�NFOPS�WBMPS�PV�NFTNP�DMBTTJmDBEB�DPNP�BSUFTBOBUP�BP�JOW»T�
de arte. Outra tendência cultural hegemônica é a folclorização de culturas tradi-
cionais, buscando facilitar sua absorção como produto “exótico” para consumo. 
O conceito eurocêntrico de multiculturalismo, em voga nas últimas décadas, é 
a lógica cultural do capitalismo na sua fase neoliberal e também uma forma de 
SBDJTNP�RVF� BmSNB�B� TVQFSJPSJEBEF�EPT�WBMPSFT� DVMUVSBJT�IFHFNÅOJDPT�F�RVF�
provoca um esvaziamento político da discussão acerca de relações de poder de-
siguais na produção e circulação cultural. 

$POUVEP�FN�$BCP�7FSEF�RVBOEP�FOGSFOUBNPT�PT�EFTBmPT�EF�DPNQSFFOEFS�B�
moradia cabo-verdiana, várias camadas nessa seara foram postas no âmbito da 
arquitetura, algo que eu ainda não tinha diretamente enfrentado. A minha par-
ceira de trabalho naquela ocasião, a arquiteta Patricia Anahory, já vinha fazen-
do experimentações de representação em arquitetura, que pudemos convergir 
e explorar. Ao se fazer um levantamento arquitetônico daquela natureza, um 
FOPSNF�EFTBmP�FSB�DPNP�	EFT
IJHJFOJ[BS�P�EFTFOIP�U»DOJDP�DPNP�USB[FS�QBSB�P�
desenho de arquitetura a vida, a história e a memória das casas e das pessoas nas 
suas casas. Então, recebemos os desenhos vindos do levantamento de campo, 
em AutoCAD, e fomos refazendo os desenhos, desenhando as telhas de barro 
uma a uma, colocando os varais com as roupas estendidas nos quintais, os bi-
dons EF�´HVB�U¹P�DBSBDUFS¿TUJDPT�EBT�DBTBT�DBCP�WFSEJBOBT�o�FOmN�VN�USBCBMIP�
manual minucioso, feito pela Patricia, decorrente das longas discussões que fa-
zíamos sobre o que entra e do que não entra, até onde vamos para que o desenho 
continue sendo um “desenho técnico”. Ressalte-se que não estamos tratando 
aqui dos modelos 3D em voga, que são na verdade um aprofundamento da hi-
gienização do desenho de arquitetura.

O pensamento decolonial tem me ajudado, portanto, a organizar as ideias e in-
TFSJS� BT� SFnFYÈFT� UBNC»N�OP�DPOUFYUP�QPM¿UJDP�EP� TJTUFNB�NVOEP�NPEFSOP-
-colonial e do quanto o próprio desenho arquitetônico, que é esquematizado no 
Renascimento, já surge imbuído de uma racionalidade que é racista, branca, e 
excludente de outras formas de vida e estar no mundo. Na UNILA, aquele ensaio 
sobre os limites do desenho arquitetônico tem continuidade no projeto de ex-
UFOT¹P�i$BSUPHSBmBT�EP�%FWJS�OP�2VJMPNCP�"QFQVv�RVF�DPPSEFOP�KVOUP�DPN�
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Tiago Bastos, , professor do CAU UNILA e atualmente doutorando do PPG-
-AU/FAUFBA, com o objetivo de atender a uma demanda da comunidade para 
a construção de moradias que viabilizassem o retorno das gerações mais jovens 
para o quilombo. Naquela altura a comunidade já tinha sido contemplada com 
P�mOBODJBNFOUP�EB�$BJYB�&DPOÅNJDB�'FEFSBM�F�O¹P�U¿OIBNPT�OFOIVNB�NBSHFN�
EF�NPEJmDBº¹P�EBT�DBTBT�B�TFSFN�DPOTUSV¿EBT�RVF�FSBN�EF�VNB�WJPM¼ODJB�TJNCÄ-
lica inimaginável para aquele contexto. Casas padronizadas para atender lógicas 
urbanas seriam construídas num quilombo no meio da zona rural, com outros 
modos de ocupar o espaço e outras necessidades. Por conta da crise política na 
qual o país mergulhou desde as eleições de 2014, a verba acabou nunca sendo 
liberada e as casas não foram construídas, o que foi uma grande perda pra co-
munidade. Junto com eles, resolvemos dar outro direcionamento para o projeto 
que não vou desenvolver aqui. O que quero destacar é que diante desse quadro 
de radical transformação da paisagem local com a construção das casas da Cai-
xa, percebemos que seria imperioso a gente registrar a memória da ocupação do 
FTQBºP�F�EBT�NPSBEJBT�FYJTUFOUFT��1SPQVTFNPT�FOU¹P�B�PmDJOB�i%FTDPMPOJ[BOEP�
a representação arquitetônica”, para maturar e avançar nas possibilidades de re-
presentação das moradias quilombolas. Após meses de estudo e diálogos pro-
fundos sobre representação em arquitetura, de modo a contemplar a linguagem 
técnica, mas não higienizar a representação da história das moradias locais, creio 
que tivemos um resultado muito bom para aquele momento, cuja a participação 
de Oswaldo Freitez (um dos que aqui me entrevista), enquanto bolsista, foi fun-
damental. Os desenhos integrarão uma cartilha, ainda não publicada.

0VUSB�EJNFOT¹P�FYQSFTTJWB�EP�EFTFOIP�BSRVJUFUÅOJDP�»�B�JOTFSº¹P�EF�mHVSBT�IV-
NBOBT�RVF�E¹P�B�FTDBMB�FN�DPSUFT�F�QFSTQFDUJWBT��$PN�B�NBTTJmDBº¹P�EPT�QSP-
HSBNBT�EF�EFTFOIP�BVYJMJBEPT�QPS�DPNQVUBEPS�PT�¿DPOFT�GFJUPT�·�N¹P�BOUJHB-
NFOUF�GPSBN�TVCTUJUV¿EPT�QPS�SFDPSUFT�EF�GPUPHSBmB�JOTFSJEBT�OBT�NPEFMBHFOT�
por computador. Numa geopolítica da tecnologia de informação, a criação dos 
programas e seus acessórios têm como lócus dominante o Norte Global. O re-
sultado é uma disseminação avassaladora de “kalungas” brancas, loiras, magras 
e urbanas nos desenhos de arquitetura do mundo todo. Um total descolamento 
EB�SFQSFTFOUBº¹P�DPN�B�SFBMJEBEF�TPDJBM��&N������m[�VNB�QFTRVJTB�BOBMJTBOEP�
a representação das pessoas em desenhos de projetos premiados por concurso 
de arquitetura no Brasil. Analisei 53 projetos premiados e menções honrosas, 
cerca de 300 desenhos, todos para locais de uso público. Apenas três desenhos 
incluíam pessoas negras – um por cento, num país em que mais da metade da 
QPQVMBº¹P�»�OFHSBÏ� *TTP�»�VN�BDJOUFÏ�$IFHVFJ�B�WFS�QSPKFUP�QBSB�BOmUFBUSP�OP�
Recife, ilustrado com uma apresentação de maracatu na qual nenhuma pessoa 
na plateia ou no palco é negra. Para quem os arquitetos e arquitetas estão proje-
tando? Como é possível isso?  Em pleno século XXI, as representações da cidade 
e da arquitetura continuam operando em acordo com a racionalidade colonial 
e colonizadora da modernidade, baseada em critérios hegemônicos de saber. É 
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imperativo, portanto, politizar a discussão acerca da produção de sentidos na 
área e o desenho arquitetônico é nevrálgico nessa questão. 

Você publicou um artigo sobre as tecnologias de construção e o ensino de ar-

quitetura, na revista Projetar:� i%F�RVF� MBEP�B�BSRVJUFUVSB�FTU´ �3FnFYÈFT�TPCSF�

ensino, tecnologia, classe e relações raciais” (MOASSAB, 2020). Por que uma 

QSPGFTTPSB�EF�DS¿UJDB�F�IJTUÄSJB�TF� JOUFSFTTPV�QPS�FTTF�BTTVOUP �2VF�DPOUSJCVJ-

ções os estudos decoloniais e as epistemologias do sul podem fazer às aulas de 

tecnologia?

&TTF�BSUJHP�»�SFTVMUBEP�EF�BMHVOT�BOPT�EF�SFnFY¹P�F�USPDBT�TPCSFUVEP�DPN�P�(B-
briel Cunha, professor justamente da área de tecnologias no curso de arquitetura 
da UNILA. Veja que esta é mais uma camada, nesse nosso trânsito epistêmico, 
TPNBEB�·�UFPSJB�NBSYJTUB�EB�EFQFOE¼ODJB�F�BPT�QFOTBEPSFT�F�QFOTBEPSBT�OFHSBT�
do subcontinente. Não terá sido casual que muitos destes enfrentamentos epis-
temológicos tenham se originado a partir dos anos de 1950 e os anos de 1960, 
primeiro com as lutas pela libertação africana – com destaque para Frantz Fanon, 
intelectual martinicano imprescindível naquele contexto, já fazendo uma pon-
te entre o contexto caribenho e africano – para, na década seguinte, apresentar 
profícuos desdobramentos em função dos impactos da Revolução Cubana na 
produção intelectual latino-americana.

Foi nesse período que diversos intelectuais, especialmente da argentina, mas 
O¹P�TÄ�EFSBN�PT�QSJNFJSPT�QBTTPT�QBSB�VNB�SFnFY¹P�DS¿UJDB�TPCSF�B�QSPEVº¹P�
DJFOU¿mDB�F�UFDOPMÄHJDB�OP�TVCDPOUJOFOUF�DPOTUBUBOEP�P�DBS´UFS�EFQFOEFOUF�EB�
ciência e tecnologias locais – mesmo período, diga-se, das primeiras publicações 
do que viria a ser conhecida como “teoria marxista da dependência”. No debate 
sobre tecnologia, a dependência consistia, segundo eles, em reproduzir acriti-
camente as agendas de pesquisa e de ensino adotadas no Norte Global, man-
tendo a dependência econômica e política do Sul. Por estes motivos, a agenda 
latino-americana de ciência e tecnologia deveria ser substituída por uma política 
DJFOU¿mDB�F�UFDOPMÄHJDB�RVF�BUFOEFTTF�·T�EJWFSTJmDBEBT�FTQFDJmDJEBEFT�SFHJPOBJT��

"�TBMB�EF�BVMB�UFN�P�UFNQP�UPEP�BMJNFOUBEP�OPTTBT�SFnFYÈFT�RVF�DPOWFSHFN�
para este arcabouço teórico e o transforma. Eu e o Gabriel Rodrigues da Cunha 
temos um artigo sobre o ensino de estruturas nas escolas de arquitetura, com 
base na nossa prática docente (MOASSAB e CUNHA, 2019). A gente vai apon-
tar que é comum que o ensino de estruturas no Brasil – provavelmente no mun-
EP�o�FTUFKB�QBVUBEP�QPS�NFUPEPMPHJBT�EJE´UJDBT�WFSJmDBUJWBT�BCTUSBUBT�BTTFOUFT�
demasiada ou exclusivamente em cálculos matemáticos, em detrimento de uma 
metodologia mais experimental ou intuitiva. Essa forte característica do ensino 
tem por pressuposto a universalidade e a neutralidade, axiomas da modernidade 
PDJEFOUBM�QPVDP�TFOT¿WFM�·T�EJWFSTJEBEFT�SFHJPOBJT�RVF�EFWFSJBN�FTUBS�SFnFUJEBT�
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nas diferentes matrizes curriculares. O processo de abstração matemática des-
contextualiza o percurso formativo das áreas tecnológicas, naturalizando a uni-
formidade dos conhecimentos necessários e pertinentes de norte a sul do país 
ou mesmo internacionalmente. Ao longo do texto mostramos a necessidade de 
debater alternativas ao modelo tradicional de ensino de estruturas, a partir de 
aportes epistemológicos que superem a universalidade, a neutralidade e a abs-
USBº¹P�EBT�NFUPEPMPHJBT�WFSJmDBUJWBT�IFHFNÅOJDBT�OB�´SFB�BTTFOUFT�FYDMVTJWB-
mente em cálculos matemáticos e instrumentalizadas a serviço do capital. 

/P�RVF�UBOHF�·�UFDOPMPHJB�NBJT�FTQFDJmDBNFOUF�TPCSF�P�FOTJOP�FN�UFDOPMPHJBT�
sentimos falta da área se perguntar a que ou a quem servem os saberes estru-
turais geralmente que compõem as disciplinas de estruturas. Estes saberes não 
T¹P�OFVUSPT�OFN�B�TVB�TFMFº¹P��"�IJTUÄSJDB�EJmDVMEBEF�EF�FODPOUSBS�VN�QBUBNBS�
ideal destas disciplinas e de seus conteúdos nas grades dos cursos de arquitetura 
»�BDPNQBOIBEB�EF�TVB�JOBEFRVBº¹P�·�SFBMJEBEF�F�EB�DPMPOJBMJEBEF�EP�TBCFS�RVF�
tem muito bem servido o modelo produtivo capitalista. O concreto armado tem 
seu código técnico produzido e aprimorado em função dos interesses das em-
presas que o fabricam. Ele é fruto de um processo decisório tecnocrático do cor-
po dirigente e das altas cúpulas corporativas das empresas. Na lógica dominante 
do saber eurocêntrico, coube aos cursos de graduação a capilarização dos sabe-
res necessários para preparar estudantes a tais códigos técnicos. O conjunto de 
disciplinas de estruturas, quando bem-sucedido nesta ótica, coloca no mercado 
QSPmTTJPOBJT�BQUBT�F�BQUPT�RVBOUP�BPT�TBCFSFT�DVMUJWBEPT��3FTUBN�BT�QFSHVOUBT��B�
serviço do quê? Para qual projeto de sociedade?

Este ensino pautado exclusivamente pelo concreto armado e pelo cálculo de 
HSBOEFT�FTUSVUVSBT�O¹P�DPSSFTQPOEF�·�QS´UJDB�QSPmTTJPOBM�EB�NBJPS�QBSUF�EPT�BS-
quitetos e arquitetas, porque distante das demandas populares de construção. 
/¹P�»�FTUB�B�UFDOPMPHJB�B�BUFOEFS�NBJT�BEFRVBEBNFOUF�·T�OFDFTTJEBEFT�DPOTUSV-
tivas em contextos de escassez, especialmente longe dos grandes centros ur-
banos. Ou seja, a formação na área – com ênfase no ensino de estruturas – está 
extremamente próxima da indústria e da produção industrial, fazendo cumprir, 
quiçá, o projeto bauhausiano, se afastando, entretanto, da população. 

%BOEP�VN�QBTTP�OFTUBT�NVJUBT�SFnFYÈFT�P�BSUJHP�QSPDVSB�NPTUSBS�DPNP�P�SB-
cismo está implicado nessa escolha tecnológica hegemônica. Ao se consolidar 
como principal tecnologia construtiva no continente, o concreto armado tem 
colaborado no Brasil e na América Latina para a perpetuação do racismo via ex-
ploração do trabalho em toda a sua cadeia produtiva. O advento do modernismo 
tem uma enorme parcela de responsabilidade na consolidação simbólica e na 
educação do gosto das elites nacionais em favor do uso ostensivo do concreto no 
subcontinente. Este é um tema que venho amadurecendo há alguns anos, com 
base justamente nessa compreensão da colonialidade do poder centrado na ideia 
de raça. 



46

E é reveladora a estranheza de vocês devido a uma professora de crítica e história 
estar interessada em tecnologia. A gente sempre deve lembrar que a separação 
do conhecimento de modo compartimentalizado é próprio da modernidade 
ocidental e talvez até um recurso didático que nos permite alguma facilidade 
de compreensão e organização do pensamento. Mas é uma falácia. A vida não 
se organiza dessa maneira, tampouco a nossa experiência no mundo. Acho que 
vale a pena perguntarmos o contrário: por que uma professora de crítica e his-
tória não se interessaria por esse assunto? Ou ainda, por que os professores e 
professoras de tecnologia estão tão distanciados e distanciadas do pensamento 
crítico e por que não estão debatendo classe, gênero e raça? Na medida em que 
sabemos que a violência colonial é estruturante do país e que o racismo organiza 
as relações de trabalho, não vejo com surpresa fazer uma contextualização crítica 
e histórica do trabalho na construção civil e a sua relação com as escolhas tecno-
lógicas – que são políticas – com a arquitetura. Muito me admira que este tema, 
pelo contrário, não venha sendo mais debatido. É indiscernível de uma análise 
dos canteiros de obras no país, o debate sobre classe e raça, o qual nossa área tem 
historicamente ignorado. 

/VN�UFYUP�TFV�QBSB�B�SFWJTUB�Arquitextos – “O patrimônio arquitetônico no sécu-

lo 21: para além da preservação uníssona e do fetiche do objeto” (MOASSAB, 

2016) –, você assinalou que, por um lado, as novas perspectivas acadêmicas, ar-

tísticas e legais sobre patrimônio, no Brasil pós-constituinte, tornaram-se um 

pouco mais inclusivas com as memórias dos povos indígenas e afrodescenden-

tes. Mas que, por outro lado, não há tombamento de bens arquitetônicos com 

base em matrizes indígenas e ainda apenas 1% dos bens arquitetônicos tombados 

pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) concerne a 

matrizes africanas. Também questionou as próprias noções de patrimônio, para 

você atravessadas por ideias de monumentalização e cidade-cenário e “suaviza-

doras” das marcas do espaço advindas das contradições e violências históricas 

do convívio entre colonizador e colonizados. Não haveria aí uma contradição en-

tre necessidades de se proteger os patrimônios invisibilizados e os modos de se 

fazer isso? Tombar arquiteturas das matrizes africana e indígena também não as 

espetacularizaria? 

Ótima questão! Essa é uma armadilha mesmo, mas não é novidade. Isto posto, a 
colonialidade do poder constrói há cinco séculos subjetividades hierarquizadas, 
impregnadas de juízo de valor na qual “bom” e “bonito” são atributos daquilo 
que é produzido no Norte, pelo colonizador. Ainda que haja uma necessidade 
enorme de revermos a noção de patrimônio, como ela foi concebida, não pode-
mos continuar excluindo das escolhas daquilo a preservar para as próximas ge-
rações como digna de conhecimento e registro, as práticas arquitetônicas fora da 
matriz eurocêntrica. O IPHAN tem feito um esforço nesse sentido. Ano passado 
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fui júri nacional da 32ª Edição do prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, o 
qual visa a prestigiar, em caráter nacional, as ações de preservação do patrimô-
nio cultural brasileiro que, em razão da originalidade, vulto ou caráter exemplar, 
mereçam registro, divulgação e reconhecimento público. Foram mais de tre-
zentos projetos inscritos em todo o país, dos quais quase cem passaram para a 
última etapa sendo oito os vencedores nas duas grandes categorias do prêmio, 
além cinco menções honrosas pela realização de projetos de excelência. O fato 
de ter sido convidada, na medida em que proponho problematizar esse tema, já 
sinaliza alguma abertura maior no instituto e do campo. Devo ressaltar que todo 
o júri – composto por vinte pessoas de diversas áreas do conhecimento e regiões 
do país - foi extremamente interessante, com perspectivas coesas, mesmo em 
temas mais polêmicos. O resultado foi projetos premiados muito distintos do 
QFSmM�VTVBM�OP�RVF�UBOHF�B�QBUSJNÅOJP�IJTUÄSJDP�DPNP�BºÈFT�FN�UFSSFJSPT�RVJ-
lombos ou periferia urbana. 

Gostaria de destacar um projeto que acabei defendendo diante do júri, que é a 
Mina du Veloso, em Ouro Preto/MG, na categoria patrimônio material. Vincu-
lada ao Coletivo Ou(t)ro Preto, que problematiza a supervalorização do centro 
histórico da cidade colonial, em detrimento de suas regiões periféricas, a Mina 
du Veloso tem feito um trabalho de valorização do trânsito atlântico de conhe-
cimento na mineração. Ou seja, há uma proposta de revisão do mito do negro 
escravizado por conta exclusivamente da sua força física, buscando mostrar, por 
meio das evidências na construção das minas, que eles também foram respon-
sáveis pela engenharia construtiva necessária para a extração de minérios nas 
Américas. Um dos pesquisadores do MALOCA e do ¡DALE!, Rodrigo Nogueira, 
professor na Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), está pesquisando a 
colaboração africana nas tecnologias construtivas e modos de viver naquela re-
gião, fora dos centros históricos, em diálogo com todo esse debate. Avançamos 
QPVDP�B�QPVDP�EFTTB�GPSNB�DPN�CBTF�FN�OPTTB�QS´YJT�DPN�FMFNFOUPT�TJHOJm-
cativos para reforçar a necessidade de se reconhecer outros saberes construtivos.

Todo trabalho que vimos fazendo vai na direção de um grande esforço para jun-
UBSNPT�VN�BDFSWP�EF�EBEPT�QSJN´SJPT�EF�WFSJmDBºÈFT� in loco que possam co-
laborar numa ampliação da gama de práticas construtivas que conhecemos, que 
possam aprofundar esta problematização sobre patrimônio histórico. Evidente-
mente que este quadro não será alterado da noite pro dia, mesmo que as institui-
ções se renovem e se arejem. A herança de setenta anos de trajetória pautada pela 
perspectiva dos fundadores do IPHAN é ainda muito presente. Além disso, essa 
é uma disputa política que tem a ver com um projeto de sociedade. O órgão está 
há meses sem nomeação de presidência pelo governo federal. Não sei, inclusive, 
TF�B�QSFNJBº¹P�U¹P�EF�WBOHVBSEB�O¹P�QPEFS´�UFS�UJEP�BMHVNB�JOnV¼ODJB�OB�BDFGBMJB�
do órgão nesse momento... 

Então, por mais conservadora que seja a noção de patrimônio, existe uma certa 
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segurança simbólica muito necessária para algumas práticas e entendo uma ne-
cessidade política de defender a inclusão delas nos livros de tombo. Claro, cada 
caso e cada bem tombado ou a ser requerido o tombamento merece ser cuidado-
TBNFOUF�EFCBUJEP�KVOUP�·�DPNVOJEBEF�QBSB�RVF�TPCSFUVEP�BT�QFTTPBT�
diretamente envolvidas tenham autonomia para decidir ou não pela via 
do tombamento. O que não pode é uma política de patrimonialização 
fechada para práticas, no caso construtivas ou arquitetônicas, oriundas 
de outras racionalidades.

Sobre a espetacularização, não julgo que seja um caminho de causa e 
FGFJUP�OP�TFOUJEP�EP�UPNCBNFOUP�MFWBS�·�FTQFUBDVMBSJ[Bº¹P��0�RVF�UFN�
acontecido é uma colonização do debate sobre patrimônio pelo neoli-
beralismo, pelo menos desde os anos de 1990, na mesma seara do pla-
nejamento estratégico, que não vê outra função para a cidade a não ser 
vendê-la. A agenda neoliberal é que tem transformado tudo em merca-
doria e o patrimônio pode ou não atender a essa agenda – é uma disputa 
que está posta. O processo de tombamento visa a criar políticas e garan-
tir verbas para preservação de determinada manifestação cultural, no 
caso, a arquitetura. Contudo, com a afamada defesa do “estado mínimo” 
e o corte de verbas públicas para esta preservação, há um crescimento 
perverso no uso de verbas privadas, ou em parceria público-privadas 
nas quais não é o interesse da sociedade ou da comunidade envolvida 
que está em pauta, mas o auferimento de lucros. Mais uma vez, é o avan-
ço do capitalismo que temos que combater, é esse fagocitar pelo capital 
de tudo que é socialmente produzido. 

Vou tentar reorganizar as ideias. Vejo pelo menos três caminhos pa-
ralelos e igualmente relevantes para pensarmos o patrimônio arqui-
tetônico: (1) a inserção de práticas construtivas oriundas das distintas 
matrizes formadoras da sociedade brasileira; (2) ao tratar de práticas, 
valorizar o registro dos processos construtivos e não apenas do bem 
mOBM�FEJmDBEP�	TÄ�B¿�»�VNB�HSBOEF�NVEBOºB�EF�QFSTQFDUJWB�OP�RVF�TF�
refere ao patrimônio em arquitetura) e (3) frear a colonização do debate 
pela lógica de mercado que tudo transforma em produto para ser ven-
dido.

O Brasil é a oitava economia do mundo, então, sim, é um país rico, com 
VNB�BQSPQSJBº¹P�EFTJHVBM�EB�SJRVF[B��*TTP�QBSB�DIFHBS�BP�mOBM�EB�FOUSF-
vista e voltar ao mesmo ponto: há que se superar o patriarcado-racista 
capitalista. Para começar, taxar as grandes fortunas, fazer auditoria da 
dívida pública, revogar todas as medidas provisórias de retrocessos em 
direitos sociais e trabalhistas e assim por diante. Eu realmente tenho 
NVJUB� EJmDVMEBEF� FN� BDFJUBS� B� JO»SDJB� OB� UPNBEB� EF� QPTJº¹P� QPM¿UJDB�
na nossa área, muitas vezes velada pela aura da “neutralidade”, porque 
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como vocês perceberam ao longo da entrevista, não há tema da arquitetura que 
seja apartado da vida e, vida em sociedade é necessariamente política. 
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