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Sujeito histórico, o povo negro viu-se na 
Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira e foi enxergado por 
ela. Essa gigante comemora seus 10 anos de 
existência e, para resistir, a UNILAB precisa 
que celebremos e lutemos por ela

A Universidade da Integração Internacio-
nal da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB) 
chega aos 10 anos. Segue movida por utopias 
e filosofias libertárias, tendo sido criada num 
cenário democrático de valorização da edu-
cação. Também, e principalmente por esta 
razão, sua comunidade acadêmica precisa 
manter-se atenta e forte. Porque é necessá-
rio celebrar, mas os tempos são outros – 
contexto em que as universidades estão sob 
constante ataque. Pela sobrevivência da edu-
cação, é preciso fortalecer também a única 
universidade federal do país com um projeto 
de relação mútua entre a África e o Brasil.

Uma universidade negra, fruto do movi-
mento negro, no sertão nordestino, é, por 
si, uma conquista histórica. A esse ato de 
resistência é preciso que se some, ainda, um 
contorno simbólico: no bojo das conquistas 
a serem alcançadas, talvez uma das maiores 
e mais necessárias seja a oficialização de um 
Estatuto. O momento é, ainda, de reorgani-
zação, quando docentes discutem a necessi-
dade de o movimento sindical ganhar novo 
fôlego com a criação de uma seção específica 
para a UNILAB em âmbito nacional.

Neste complexo ano de 2020, o Sindicato 
dos Docentes das Universidades Federais do 
Estado do Ceará (ADUFC-Sindicato) também 
brinda à existência e à resistência da UNILAB. 
E convida não apenas os/as professores/as, 
mas toda a comunidade acadêmica a celebrar 
essa instituição que se ancora em projeto do 
movimento negro transnacional e que busca 
dialogar com sujeitos excluídos da história. 
Descolonizar saberes deve ser uma luta de to-
dos e todas nós. Lutar para comemorar.

Boa leitura e bons ventos 
para o 2021 que se inicia!

especial 10 anos da Unilab
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10 ANOS DE UNILAB

Com nome de Liberdade, 
diante de uma avenida 

abolicionista, nasceu uma 
edificação dos saberes er-
guida 10 anos atrás em Re-
denção, cidade cearense ba-
tizada pela alforria precoce 
das humanidades. Hoje, a 
Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia 
Afro-Brasileira (UNILAB) 
resiste e agiganta-se no Ma-
ciço de Baturité. Uma es-
pécie de “quilombo acadê-
mico”, projeto fruto de um 
plano de expansão da rede 
federal de educação profis-
sional brasileira. Mas, an-
tes, uma instituição nascida 
de séculos de reivindicação 
dos movimentos negros em 
busca da aproximação, va-
lorização e sobrevivência 
dos povos.

A UNILAB é a única uni-
versidade federal do país 
com um projeto de relação 
mútua entre a África e o 

Brasil. E não em um grau de 
exploração, mas de coopera-
ção. No passado, os libertos 
brasileiros sem direitos de 
frequentar escolas e os afri-
canos resistindo em suas lu-
tas de independências tive-
ram prejudicados o acesso à 
educação. Passados 132 anos 
da abolição aqui e algumas 
décadas de independências 
africanas das antigas ex-co-
lônias portuguesas, as comu-
nidades alijadas do processo 
oficial de ensino têm novos 
horizontes. As populações 
negras começam a ter, com 
a UNILAB, perspectivas de 
futuro. Além do viés simbó-
lico, existe a compreensão 
da justiça social, reflexo das 
ações afirmativas”, contextu-
aliza Arilson Gomes, profes-
sor adjunto do Instituto de 
Humanidades e atualmente 
da Coordenação de Direitos 
Humanos da instituição, e 
doutor em História.

O que no início, uma dé-
cada atrás, era “apenas” o 
Campus da Liberdade num 
município a 55 quilômetros 
de Fortaleza, agora é uma 
instituição com outros dois 
campi (o das Auroras, tam-
bém redencionista, e o dos 
Malês, em São Francisco 
do Conde, na Bahia) e uma 
unidade acadêmica (a Pal-
mares, em Acarape, no Cea-
rá). Espaços que promovem 
atividades de graduação, 
pós-graduação, pesquisa, 
extensão, arte, cultura e 
educação a distância.

Tudo baseado no tripé in-
ternacionalização, interiori-
zação e integração. “UNILAB 
e Unila (Universidade da In-
tegração Latino-Americana, 
no Paraná) fazem parte do 
projeto da Cooperação Sul-
-Sul, mas estão dentro de 
um projeto do movimento 
negro transnacional. Não 
é qualquer projeto. Foi ou-

vido um clamor de muito 
tempo. Abdias Nascimento, 
na década de 1960, já falava 
numa universidade negra”, 
pontua a Profª. Jacqueline 
Costa, do curso de Pedago-
gia, referindo-se ao ator, di-
retor e dramaturgo falecido 
em 2011, aos 97 anos. Abdias 
foi militante da luta contra a 
discriminação racial e pela 
valorização da cultura negra.

 Na avaliação de Jacqueli-
ne, a UNILAB é a “personifi-
cação da luta do movimento 
mais antigo do Brasil, que é 
o movimento negro”. A pro-
fessora, que também é dou-
tora em Sociologia, defende 
que, como o acesso da po-
pulação negra à educação 
é muito recente, a UNILAB 
é uma conquista, uma po-
lítica pública. “Hoje, nós, 
negros, estamos no centro 
do conhecimento. Estar na 
UNILAB é um projeto de 
vida”, afirma.

Uma edificação dos saberes erguida 10 anos atrás resiste e agiganta-se no Maciço de Baturité. Um quilombo acadêmico 
com nome de Liberdade, nascido de séculos de reivindicação dos movimentos negros em busca da aproximação, 
valorização e sobrevivência dos povos: Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB)

Quilombo no Maciço
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Democracia e 
valorização

A criação da UNILAB deu-se 
num cenário democrático de 
valorização da educação. Àque-
la época, era prioritário o 
aumento da oferta de cursos 
e vagas no ensino superior, 
além da implementação de 
ações afirmativas para ga-
rantia do acesso de jovens 
de baixa renda nas redes 
pública e privada. Contex-
to oposto ao atual, no qual 
universidades são atacadas 
sistematicamente, exigindo 
das comunidades acadêmi-
cas e sindicatos esforço ain-
da maior pela manutenção e 
conquista de direitos.

A composição política de 
hoje reforça a importância 
da diversidade da UNILAB, 
cujo corpo discente é majo-
ritariamente negro e o índice 
de alunos de outros países é 
o segundo maior do Brasil. 
“A criação de uma universi-
dade internacional, federal 
e pública no interior é um 
avanço muito importante. 
Sabemos que o Nordeste 
sempre foi um pouco isola-

do em relação às dinâmicas 
acadêmicas do Sul”, defende 
a Profª. Anne-Sophie Gosse-
lin, do curso de Sociologia.

 Para a docente, criar uma 
universidade internaciona-
lizada com uma política de 
interiorização foi um “re-
conhecimento das neces-
sidades de formação para 
populações que, até então, 
tinham muita dificuldade 
de acessar o ensino supe-
rior”. Anne-Sophie coorde-
na a Especialização em Gê-
nero, Diversidade e Direitos 
Humanos, um dos mais re-
centes produtos da pós-gra-
duação da UNILAB – que 
ano passado foi considerada 
uma das dez melhores uni-
versidades do Norte e Nor-
deste brasileiros, e a segun-
da melhor universidade do 
Ceará, conforme os índices 
gerais de cursos.

O projeto desse curso nas-
ceu da identificação da ne-
cessidade de formação na 
área. Mais de 400 pedidos 
de inscrições foram registra-
dos para as 150 vagas ofer-
tadas. Um recorde no setor 
de Educação a Distância 

(EaD) da instituição. Além 
disso, mais de 100 profes-
sores candidataram-se para 
atuar nessa nova formação, 
que já está em andamento, 
vai durar 18 meses e atende-
rá a cinco polos do interior. 
“Para os alunos, a UNILAB 
representa uma esperança. 
É um projeto lindo que pre-
cisa ser valorizado, defendi-
do e mais conhecido”, acres-
centa Anne-Sophie, também 
doutora em Sociologia.

Filha de Baturité, a Profª. 
Violeta Holanda (Instituto 
de Humanidades e Letras – 
IHL) acompanhou de perto 
toda a movimentação no 
Maciço e a articulação polí-
tica na região para o início 
das atividades da UNILAB. 
Ela qualifica a proposta da 
instituição como “ousada e 
singular” por promover o 
que chama de “nova diás-
pora educativa” a partir de 
perspectivas pós-coloniais, 
decoloniais e interculturais. 
“Após dez anos de muito tra-
balho e empenho da comu-
nidade acadêmica, percebo 
que UNILAB se consolida 
paulatinamente nas regiões 

Tão forte quanto a história 
da UNILAB é o movimento es-
tudantil da instituição. Mesmo 
recente, com a primeira eleição 
para o Diretório Central dos Es-
tudantes ocorrida em 2017, a 
mobilização dos alunos já pro-
tagonizou episódios marcantes, 
como o do protesto contra o can-
celamento do Edital nº 29/2019, 
que dispunha sobre processo se-
letivo para candidatas(os) trans-
gêneras(os) e intersexuais nos 
cursos de graduação presencial.

“O movimento estudantil tem 
muita influência”, pontua Ma-
theus Maciel, 23 anos, aluno do 
curso de Administração Públi-
ca. O jovem acrescenta que as 
lutas dos discentes também são 
as de professores e técnicos. Na 
reta final da formação, ele diz 
acreditar que a UNILAB é uma 
instituição diferente; que nas-
ceu “pra caber todas as pessoas 
excluídas da história”.

 O estudante é natural de Pal-
mácia, outra cidade do Maciço. 

“Faço parte de uma universida-
de com um dos maiores percen-
tuais de estudantes negros do 
Brasil. São cientistas negros e 
negras que fazem a sua própria 
ciência”, comemora. Esse sen-
timento a professora Jacque-
line Costa conhece bem. Está 
dentro e fora de sala de aula. 
“São estudantes trabalhadores, 
muitos de países ex-colônias e 
com tradições extremamente 
diferentes. O aprendizado é o 
tempo todo”, afirma.

nas quais está presente. Os 
caminhos não são fáceis, 
mas temos que persistir e 
continuar na luta por uma 
educação de qualidade e rica 
em sua diversidade”, defen-
de Violeta, doutora em Ci-
ências Sociais e docente na 
área de Antropologia.

A influência do movimento estudantil

ONDE FICA
CAMPUS DA LIBERDADE
Avenida da Abolição, nº 3, 
no Centro de Redenção
Telefone: (85) 3331.6101

CAMPUS DAS AURORAS
Rua José Franco de Oliveira, 
s/n, em Redenção

UNIDADE ACADÊMICA 
DOS PALMARES
Rodovia CE-060, 
km 51, em Acarape

CAMPUS DOS MALÊS
Avenida Juvenal Eugênio 
Queiroz, s/n, na Baixa Fria, 
em São Francisco do Conde, 
na Bahia
Telefone: (71) 3651.8250

Saiba mais:
Cooperação Sul-Sul é uma 
cooperação técnica entre 
países em desenvolvimen-
to localizados no chamado 
no Sul Global. Trata-se de 
uma ferramenta de cola-
boração e compartilha-
mento de conhecimento, 
habilidades e iniciativas 
de sucesso em áreas como 
desenvolvimento agrícola, 
direitos humanos, urba-
nização, saúde, mudança 
climática etc.
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O exercício 
de olhar 
para dentro 
e para fora
Nascida do esforço 
de anos atrás para 
expansão do ensino 
superior brasileiro, 
a UNILAB segue na 
busca pelo diálogo 
com sujeitos excluídos 
da história. Nessa 
caminhada, é preciso 
um olhar atento a dois 
dos seus principais 
propósitos: interiorização 
e internacionalização

Ubuntu é uma antiga pa-
lavra de origem africa-

na que sintetiza bem os dois 
principais propósitos da UNI-
LAB. Interiorização e interna-
cionalização representam-se 
em “uma pessoa é uma pessoa 
por meio de outras pessoas”. 
Um jeito ancestral de pregar 
a integração dos povos. Algo 
hoje traduzido como “eu sou 
porque nós somos”. E que só 
se constitui diante da disposi-
ção do olhar.

Do exercício de enxergar 
para dentro, ao estar longe 
dos grandes centros urbanos 
e ser oportunidade de acesso a 
uma universidade gratuita e de 

qualidade para quem é daqui. 
Mas também da prática de ver 
para fora, ao abraçar o desejo 
de quem vem de outros países, 
notadamente do continente 
africano, para ser transforma-
do ainda na educação. Meios 
possíveis graças ao esforço de 
anos atrás para expansão do 
ensino superior brasileiro, com 
a criação de 173 campi univer-
sitários e 18 universidades fe-
derais – entre elas, a UNILAB.

“A UNILAB é uma platafor-
ma de intercâmbio de sabe-
res. Surge para romper com a 
ideia de que o ensino superior 
é só para ricos e busca dialo-
gar com sujeitos excluídos da 
história. É a porta de entrada 
de sonhos não só do estudan-
te, mas de famílias pobres in-
teiras. Por isso, não podemos 
perder a visão humanística 
que a universidade carrega 
de acolher e dividir”, defen-
de a pró-reitora de Relações 
Institucionais da instituição, 
Profª. Artemisa Candé.

Com base nessa premissa 
da acolhida, a UNILAB tor-
nou-se a instituição que mais 
recebe estudantes estrangeiros 
no Brasil. São mais de 1.000 
atualmente, de nacionalida-
des diversas. E tem no mesmo 

espaço brasileiros de vários 
estados, cearenses de Reden-
ção – que abriga o Campus da 
Liberdade – e de outros mu-
nicípios, assim como baianos 
de São Francisco do Conde – 
onde fica o Campus dos Malês 
– e entorno.

“Isso significa a inserção 
de povos falantes da língua 
portuguesa convivendo no 
mesmo espaço, apesar de cul-
turas e nações diferentes, para 
fortalecer e desmistificar a 
uniformidade da lusofonia. A 
UNILAB é uma pluralidade de 
identidades que se unem por 
esta lusofonia”, acrescenta a 
pró-reitora, também doutora 
em Ciências Sociais.

O projeto original da UNILAB 
prevê 50% de estudantes inter-
nacionais. Esse índice hoje é 
de 20%. Por isso, mais e mais 
parcerias com entidades de 
outros países têm sido firma-
das no sentido de garantir o 
alcance de patamares maiores 
e condizentes com a proposta 
primeira. Os acordos envol-
vem atividades tanto no ensino 
quanto na pesquisa quanto na 
extensão para projetos de es-
pecialização, mestrado, douto-
rado, cursos a distância e mo-
bilidades docente e discente.

MISSÕES 
INSTITUCIONAIS

Segunda maior universida-
de federal do Ceará, a UNILAB 
deve retomar em breve missões 
institucionais que podem re-
sultar em novas e boas parce-
rias com o intuito de tornar a 
instituição ainda mais diversa. 
“A UNILAB é muito melhor do 
que todas as outras universida-
des. Talvez só se compare com a 
Unila (Universidade Federal da 
Integração Latino-Americana). 
É uma universidade que se move 
por utopias e filosofias libertá-
rias. Já demos um salto qualita-
tivo enorme, mas temos sempre 
que lembrar do projeto original”, 
pontua o Prof. Segone Cossa, do-
cente do Instituto de Humanida-
des e Letras da UNILAB e doutor 
em Antropologia Social.

Assim como a pró-reitora, ele 
é africano. E notou o desconforto 
habitual causado pelo encontro 
etnográfico. Um incômodo que 
faz muita gente compreender 
a amplitude das humanidades. 
“Dentro das universidades, eu só 
encontrava negros na limpeza e 
na segurança. Na minha turma 
de doutorado (feito em Porto 
Alegre-RS), eu era o único negro. 
Não tive professor negro lá. E a 

ACOLHER E DIVIDIR
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Parte da diretriz da internacionalização da UNILAB também 
se deve à representatividade de quem ocupa cargos do alto 
escalão da universidade. Algo agora ainda mais simbólico com 
uma mulher preta e africana à frente da Pró-Reitoria de Relações 
Institucionais, uma das mais importantes da instituição. Mas que 
há até pouco tempo não era assim.

“Quando entrei na UNILAB, encontrei uma universidade 
branca. Quando peguei o estatuto para estudar pro concurso, 
vi que dizia do diálogo e da interculturalidade. Mas a gestão 
superior era 99,9% de pessoas brancas. Foi quando observei 
como a dinâmica das relações sociais brasileiras afeta também 
uma universidade internacional. Por isso, quando fui convidada 
a ser pró-reitora, pedi um tempo para pensar. Havia uma grande 
responsabilidade por eu ser africana. Mas tenho um compro-
misso institucional e de ver os meus chegarem onde estou. O 
momento que a UNILAB está vivendo é histórico”, sintetiza 
Artemisa Candé.

Conforme a pró-reitora, muitos protocolos de internacionaliza-
ção estão sendo criados para alavancar a visibilidade internacio-
nal da UNILAB. E a expectativa é alta. “Nossos parceiros princi-
pais são os países africanos. Nas reuniões, você sente a empatia. 
Isso tem me facilitado trânsito entre esses países. Assumi o cargo 
para mudar a história da universidade e criar uma ponte”.

O elo também já foi estabelecido com o alunado. “Percebo que 
muitos estudantes veem em mim alguém que vai acolher com 
mais carinho os problemas deles e encaminhar para resolver. 
Estou não só pela Artemisa. Estou pelas professoras negras. 
Por todas as professoras africanas. Por todas as nacionalidades 
parcerias. Sou a representação de negros, negras, africanos e 
africanas que nunca tiveram a oportunidade de estar na gestão 
superior da UNILAB”, comemora.

“O momento que a 
UNILAB está vivendo 
é histórico”

instituição estabelecia pouco di-
álogo com a África. Você sente os 
olhares dos colegas. Muitos não 
compreendem como aquele cor-
po negro está ali. Na UNILAB, 
você tem um ambiente mais plu-
ral. Consegue estabelecer um di-
álogo dentro dessa diversidade”, 
compara o antropólogo.

“Se for pra UNILAB ser igual 
às outras universidades, ela não 
tem razão de ser. A atual gestão 
conseguiu criar várias platafor-
mas de diálogo e sinto que há 
vontade de avançar. Na UNILAB, 
nosso esforço é o de criar uma 
ética de reconhecimento. Ela é 
um projeto visionário, único. E 
não deve adoecer pelo embate 
com o capital hegemônico e com 
quem não quer mudar. Se for pra 
ter só um diploma, vá para uma 
universidade comum. A UNILAB 
exige uma renúncia de si em prol 
do coletivo”, acrescenta Cossa.

Aluna do primeiro semestre 
do curso de Antropologia, Aman-
da Soares é de Redenção e fruto 
da política de interiorização da 
UNILAB. Por conta da proposta 
pedagógica da instituição, a jo-
vem negra pode pesquisar teó-
ricos e autores das humanidades 
com temáticas relacionadas a 
gênero e raça. “As portas da aca-
demia são abertas para a criação 

de um espaço de encontro de sa-
beres. Não teria melhor maneira 
de entender e adquirir o ‘olhar 
antropológico’ se não na con-
vivência direta com tantas cul-
turas, percebendo minhas pró-
prias diferenças, preconceitos e 
romantizações”, afirma Amanda.

Ela reforça que por interna-
cionalização não se deve enten-
der “apenas” trazer estudantes e 
professores de outros países, mas 
também formar profissionais que 
vão trabalhar juntos para o cresci-
mento de seus respectivos países, 
fortalecimento do ensino e tecno-
logia nacional, pela inovação.

“A efervescência intelectual 
criada na UNILAB é única. Estu-
dantes de universidades centená-
rias não têm a oportunidade de 
pensar trabalhos sobre as mesmas 
perspectivas que os estudantes da 
UNILAB. São pesquisas inova-
doras, feitas com olhares únicos. 
E existe a consciência de quan-
to mais diverso for o ambiente, 
maior a probabilidade de profis-
sionais com trabalhos e teorias 
reconhecidas saiam da UNILAB. 
É uma instituição reconhecida, 
mesmo com apenas dez anos de 
existência, com estudantes espa-
lhados por diversos estados e paí-
ses diferentes, muitos em pós-gra-
duações”, finaliza a universitária.

Artemisa Candé: negra, africana, e na gestão superior da UNILAB
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Do negro, pelo negro e sobre o negro
DESCOLONIZAR SABERES

Enxergando o mundo sob uma 
nova ótica, a UNILAB propõe de-
bates a partir de uma concepção 
diferente que implica em currí-
culos afrorreferenciados. Desco-
loniza saberes e produz conside-
rando a centralidade dos povos 
africanos para abrir diálogo com 
outras culturas e tradições.

Fosse a UNILAB uma univer-
sidade convencional, os cursos 
teriam propostas pedagógicas 
a partir dos olhares europeu e 
norte-americano. A perspectiva 
do homem branco sobre tudo, 
os anseios da branquitude como 
fator determinante para a pro-
dução de conhecimento. Mas 
ela nasceu dos movimentos so-
ciais, da luta secular do povo ne-
gro. E isso, como explica o Prof. 
Gledson Ribeiro (Instituto de 
Humanidades – IH), “demanda 
rupturas epistemológicas com a 
construção de currículos atentos 
ao inter/multiculturalismo”.

Significa que é preciso enxergar 
o mundo sob uma nova ótica. “To-
dos os currículos possuem estrutura 
voltada para o ideário da integração 
científica, cultural e educacional, 
principalmente os de humanida-
des. Essas rupturas aparecem com 
maior ou menor intensidade nas 
ementas das componentes curri-
culares. A olhos vistos, a UNILAB 
impacta positivamente as comuni-
dades do Maciço de Baturité e da 
Região Metropolitana de Fortale-
za”, acrescenta o pesquisador. 

A proposta de interpretar epi-
sódios e propor debates a partir de 
uma concepção diferente implica 
em currículos afrorreferenciados. 
Ou seja: descolonizar saberes. Pro-
duzir considerando a centralidade 
dos povos africanos para abrir diá-
logo com outras culturas e tradições. 
Parte-se do pensamento negro, a 
produção é feita pelo estudante ne-
gro e de forma direta ou transversal 
tem-se pesquisas sobre o negro.

O inverso, portanto, do que co-
mumente se constata no universo 
acadêmico brasileiro. “A UNILAB 
é um desafio por ter uma política 
curricular específica, de combate à 
perpetuação do eurocentrismo nos 
campos de saber. Esse é um posi-
cionamento político, ético, estético e 
pedagógico dos cursos, que precisam 
considerar a afrocentricidade como 
princípio, privilegiando estudiosos, 
cientistas, teóricos africanos e afro-
-diaspóricos. Em todas as direções, 
a UNILAB aponta para propostas 
de descolonização”, frisa a Prof ª. 
Rebeca Meijer, do Programa de Pós-
-graduação em Ensino e Formação 
Docente (PPGEF) em colaboração 
UNILAB/IFCE.

 Também doutora em Educação, a 
professora classifica a proposta edu-
cacional da UNILAB como “um mar-
cador de resistência” e “incontestável 
recurso pedagógico” por acontecer 
num contexto de aprendizado mú-
tuo entre indivíduos diferentes po-

vos – logo, com referências diversas 
sobre a vida universitária.

A busca por uma ótica diferen-
te do eixo nortista e branco é uma 
tentativa de controlar processos 
colonizadores enraizados nas 
práticas educativas às quais uma 
vida inteira todos são submeti-
dos. “A obrigatoriedade do ensino 
da história e da cultura africana e 
afro-brasileira na educação básica 
possibilita ao jovem e à criança a 
gradual descolonização do pensa-
mento, dos comportamentos, da 
educação, das relações sociais. Na 
universidade, essa tarefa se torna 
mais difícil. É mais fácil enraizar 
do que desenraizar e enraizar no-
vamente”, sublinha Rebeca Meijer.

Tudo isso tem sido testemu-
nhado por Ana Maria Eugênia da 
Silva. Aos 47 anos, ela é aluna do 
Mestrado Interdisciplinar em Hu-
manidades. E encontra na meto-
dologia da UNILAB, assim como 
no perfil dos colegas, estudantes 
e professores, a construção de um 
pensamento que impacta direta-
mente no enfrentamento ao racis-
mo e em questões de gênero.

Graças a um edital de política 
afirmativa para indígenas e qui-
lombolas, Eugênia está na insti-
tuição desde 2019. Além de mili-
tante do Movimento Quilombola 
cearense, ela mora num território 
ancestral: o Quilombo Sítio Veiga, 
em Quixadá. “Quando fui à UNI-
LAB a primeira vez, fiquei feliz de 

“A UNILAB mostra que existem 
outros conhecimentos”

ver tanta gente com a cor e o cabelo 
iguais aos meus. Eu me senti em 
casa e revigorei minha identidade. 
Diferente da universidade onde me 
graduei, quase toda branca, aqui é 
um espaço cujo conteúdo tem um 
olhar de valorização da nossa histó-
ria e não pela ótica do colonizador. 
A UNILAB mostra que existem ou-
tros conhecimentos.”

Em pouco tempo, a mestranda 
percebeu o viés diferenciado que 
cada curso tem na UNILAB, consi-
derando também as necessidades 
da região na qual a universidade está 
inserida: longe dos grandes centros 
urbanos, numa cidade de pequeno 
porte e cujos hábitos não são tão ace-
lerados/industrializados. O curso de 
Engenharia Agrônoma, por exem-

plo, é voltado para a agricultura fa-
miliar. O de Administração Pública 
foca em gestão social e resolução de 
demandas do Maciço de Baturité. Já 
o de Engenharia de Energias destaca 
a produção de energias renováveis.

“Encheu meu coração de ale-
gria quando vi mulheres negras 
dando aula. São vários corpos ali 
dentro, e de diversos espaços. Do 
campo, da cidade, das periferias, 
de várias cidades da África, dos 

quilombos, dos territórios indí-
genas... Nós existimos! Estamos 
lá, produzindo conhecimento, 
conhecendo e nos aprofundando 
nas epistemologias de intelectu-
ais negros. A UNILAB é um es-
paço de diversos conhecimentos 
e diversas vozes. É uma universi-
dade muito rica e que precisa ser 
fortalecida. Temos que lutar para 
nossos filhos tenham a possibili-
dade de estudar aqui”, finaliza.

Enxergando o mundo sob uma nova ótica, a UNILAB propõe debates a partir de uma concepção diferente que implica em 
currículos afrorreferenciados. Descoloniza saberes e produz considerando a centralidade dos povos africanos

"Em todas as 
direções, a 

UNILAB aponta 
para propostas de 

descolonização”

"Nós existimos!" Ana Eugênia, 47, mestranda na UNILAB
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Uma conquista histórica, 
mas que precisa ir além

A UNILAB é um ato de resis-
tência que atravessa hoje um 
contexto político-administrativo-
-financeiro, justo quando a insti-
tuição alcança 10 anos de funcio-
namento, ganhando contornos 
ainda mais simbólicos. No bojo 
das conquistas a serem alcan-
çadas, talvez uma das maiores e 
mais necessárias seja a oficializa-
ção de um estatuto. Propostas já 
foram discutidas em diversas oca-
siões da última década e até che-
garam a ser aprovadas no Con-
selho Universitário (CONSUNI) 
da instituição, mas o documento 
ainda aguarda publicação no Diá-
rio Oficial da União (DOU). 

 Em 2013, ocorreu a primeira 
aprovação do Estatuto da univer-
sidade. No último dia 4 de dezem-
bro, o CONSUNI aprovou o texto 
definitivo que revisa o estatuto da 
instituição, após pressão da co-
munidade universitária. Entre as 
mudanças, está a limitação dos 
poderes da Reitoria.

 A Profª Lívia Paulia, do Insti-
tuto de Ciências Exatas e da Na-
tureza (Icen), já integrou duas 
comissões de revisão do estatuto 
– em 2019 e 2020. A docente, que 
também é doutora em Química, 
explica que o texto já foi enviado 

A luta contra o racismo dentro e fora da universidade, na relação com a cidade do entor-
no, também se coloca como necessidade, segundo a Profª. Jacqueline Costa (Curso de Pe-
dagogia). “A UNILAB vem superando desafios e temos muitos exemplos positivados que 
têm dado certo. Mas é fato que existem exemplos de xenofobia. Porque o racismo está 
em todo canto. Esse combate é, sem dúvidas, um desafio. Mas a beleza do projeto da 
UNILAB é maior”, reforça a docente do IH e doutora em Sociologia.

Mas essa não é uma luta que inicia do zero. Passos são dados diariamente dentro 
de sala de aula. “É dever confrontar cotidianamente nas instituições de ensino 
superior todas as formas de preconceito, discriminação, intolerância religiosa 
e o racismo epistêmico”, sinaliza o Prof. Gledson Ribeiro. Para ele, combater o 
racismo epistêmico significa “identificar e romper a linha abissal posta pela colo-
nialidade acadêmica que separa e desqualifica como 'não-saberes' outras falas e 
conhecimentos não hegemônicos”. O docente defende, ainda, que “não existe 
justiça social sem justiça cognitiva e sem a descolonização do conhecimento”.

A existência da UNILAB, uma universidade 
negra, fruto do movimento negro, no 

sertão nordestino, é, por si, uma conquista 
histórica. Mas ainda falta a esse ato de 

resistência a publicação de seu Estatuto

ESTATUTO DA UNILAB

sucessivas vezes ao Ministério da 
Educação (MEC), que devolve a 
documentação requerendo ajus-
tes. Dessa vez, partiu da própria 
UNILAB, por meio do CONSUNI, 
enviar uma sugestão de texto ao 
MEC. “Parece-me ser uma coisa 
sem transparência o que de fato se 
envia (da UNILAB para o MEC) e 
do que se recebe. Esse tipo de diá-
logo a gente não sabe como ocor-
re”, ressalta a docente do Icen.

 A última versão do Estatuto 
que havia sido chancelada foi 
em 2019. Nestes quase dois anos 
de aplicação do documento, 
foi percebida a necessidade de 
ajustar alguns pontos, especial-
mente relacionados ao excesso 
de poder da Reitoria. “Como a 
gente tinha usado o estatuto por 
quase dois anos, já sabíamos que 
algumas coisas poderiam me-
lhorar. E já vimos que precisarí-
amos dar limites aos reitores. A 
maioria do CONSUNI não tinha 
liberdade de convocar uma reu-
nião extraordinária, por exem-
plo”, explica Lívia Paulia.

A publicação de um estatu-
to no Diário Oficial da União 
(DOU), quando teria força de lei, 
resultaria em mudanças práticas 
na rotina da instituição. A elei-

ção do/a reitor(a), por exemplo, 
seria feita por consulta à comu-
nidade acadêmica e não mais 
como é hoje, conforme determi-
nação do Governo Federal – que 
também tem o poder de destituir 
o gestor a qualquer momento. 

Além de deixar a UNILAB 
mais vulnerável do ponto de vis-
ta institucional, isso gera algum 
desconforto entre professores 
e alunos. “Acredito que a situa-
ção da UNILAB a torna a mais 
fragilizada das (universidades) 
federais do Ceará. A não valida-
de e uso do Estatuto para todos 
os atos e situações gerenciais é 
talvez a demanda mais séria”, 
afirma o Prof. José Berto Neto 
(Icen), que é doutor em Química

PROJETO ORIGINAL
Para os docentes ouvidos pela 

reportagem, outro desafio impor-
tante para os próximos anos será 
o de reforçar o projeto original da 
UNILAB, que descreve uma ins-
tituição de ensino superior cujas 
diretrizes são voltadas aos pretos, 
pobres e aos pretos estrangeiros 
vindos especialmente da África. 
Exatamente o que a torna única e 
inovadora diante do cenário aca-
dêmico nacional.

ANTIRRACISMO
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A proposta é que metade das 
vagas da universidade seja para 
alunos brasileiros e a outra me-
tade, para estudantes de outras 
nacionalidades. Internamente, 
no entanto, esse consenso preci-
sa ser ainda mais costurado. “A 
UNILAB é uma universidade as-
sistencialista. Mas há professores 
que não concordam com essa di-
visão nem que o Governo Federal 
sustente essa proposta. E muitos 
ainda nem sabem do que se trata 
a instituição por não conhecerem 
essas diretrizes”, aponta Lívia 
Paulia. Ela lembra que há quem 
defenda o desmembramento do 
campus da Bahia, há quem não 
seja a favor de trabalhar com pa-
íses parceiros e há quem acredite 
que o melhor seria a UNILAB ser 
um campus avançado da UFC. 

“São ameaças internas bem 
elaboradas. Mas o projeto define 
tudo muito bem. É preciso que 
as gestões superiores façam uma 
força de conscientização entre 
professores e técnicos. Ter um 
estatuto ajudaria nisso também 
porque teríamos metas baseadas 
em diretrizes. Mas esse é um as-
sunto muito carente de informa-
ções objetivas”, acrescenta a pro-
fessora do Icen.



É hora de (re)organizar!
NOVAS LUTAS

Pilar importante da universidade 
púPilar importante da universidade 
pública, o movimento sindical está 
sendo fortalecido na UNILAB. Uma 
articulação necessária, especial-
mente diante da conjuntura política 
nacional de desmonte das políticas 
educacionais em todos os níveis. 
Tempos nos quais é preciso resistir. 
Porque há também a perspectiva 
privatista do Governo Federal, que 
só reforça a dependência do país em 
relação a grandes potências como os 
Estados Unidos.

“O projeto pelo qual a UNILAB foi 
criada, de integração com os povos 
lusófonos, está ligado a uma política 
externa de autonomia e é algo que o 
atual governo brasileiro não privile-
gia. Temos a necessidade e o desafio 
da reorganização sindical”, detalha o 
Prof. André Ferreira (Departamento 
de Teoria Econômica da Univer-
sidade Federal do Ceará – UFC), 
membro da diretoria da ADUFC-
-Sindicato.

Seja acompanhando a evolução de 
demandas externas ou na promoção 
de diálogos internos ou em quais-
quer outras frentes de atuação, in-

clusive em apoio aos alunos, o movi-
mento sindical já deu provas do quão 
fundamental é para definir os rumos 
da educação pública brasileira. Os 
tempos atuais, o oposto da conver-
gência de 2010, quando a UNILAB 
nasceu, é que demandam mais luta.

“Falta certa dose de coragem pra 
gente expressar nossas utopias. 
Ainda há um abismo entre alguns 
que pensam de forma diferente. 
E a ponte que vai levar um lado ao 
outro e fazer a gente superar esses 
obstáculos são os nossos sonhos. É 
a nossa esperança e a nossa coragem 
de acordar todo dia e lutar por essa 
universidade, que vai ser pública e 
para todos. Ninguém vai ser excluí-
do”, frisa a Profª Ana Paula Rabelo 
(IHL-UNILAB), que também inte-
gra a diretoria da ADUFC.

É uma ponte que está na iminên-
cia de voltar a ser feita também com 
um passado recente do sindicalismo 
docente cearense, para a categoria 
agora unir forças, retornando filia-
ções ao Sindicato Nacional dos Do-
centes das Instituições de Ensino Su-
perior (ANDES-SN) e conquistando 
ainda mais visibilidade e representa-
tividade em âmbito nacional. “Com a 
eleição presidencial de 2018, parecia 
estar tudo morto, até que algumas 
pautas de luta, sobretudo em defesa 
dos direitos da categoria, foram, aos 
poucos, sendo retomadas”, pontua o 
Prof. Vitor Macêdo, do Mestrado In-
terdisciplinar em Humanidades.

Uma das saídas apontadas para o 
movimento se fortalecer é a criação 

de uma seção sindical no Ceará es-
pecífica para a UNILAB e filiada ao 
ANDES-SN, dissolvida em 2018. “O 
SindiUnilab mostrou-se, de início, 
muito aguerrido e em sinergia com 
as lutas do movimento estudantil, 
principalmente para o amplo cum-
primento do projeto de implanta-
ção da UNILAB e o compromisso 
da instituição com a manutenção 
do ingresso e a permanência dos/
as estudantes internacionais, ame-
açados mais de uma vez por gestões 
pro tempore anteriores”, acrescen-
ta Vitor Macêdo.

O entendimento é o de que a (re)
criação de sessões sindicais por lo-
cal de trabalho garantiria ao movi-
mento capilaridade e aproximaria 
ainda mais a rotina sindicalista da 
categoria. “Nesse momento em que 
os valores educacionais estão sendo 
atacados, é de fundamental impor-
tância o fortalecimento sindical”, 
destaca o Prof. André Ferreira, es-
clarecendo que não se trata de divi-
dir a ADUFC em três sessões sindi-
cais, mas de integrar cada uma com 
o sindicato nacional.

 “Cada seção vai colaborar com 
as decisões do sindicato nacional, 
que tem um estatuto extrema-
mente democrático”, reforça An-
dré Ferreira. Para o professor, a 
organização das sessões sindicais 
por local de trabalho permite que 
a opinião de cada um dos docentes 
se faça representar. Pelo regimento 
do ANDES-SN, teriam assembleias 
gerais só da UNILAB”.

Professoras e professores discutem necessidade de movimento sindical ganhar novo fôlego 
com a criação de uma sessão específica para a UNILAB. Retorno ao ANDES-Sindicato Nacional 
deve capilarizar e democratizar ainda mais os debates

EXPEDIENTE

Presidente: 
Bruno Rocha
Vice-Presidente: 
Irenísia Torres
Secretário Geral: 
Tiago Coutinho
Primeiro Secretário:
Gustavo César Cabral
Tesoureiro Geral: 
André Vasconcelos
Primeira Tesoureira: 
Juvênia Bezerra
Dir. de Patrimônio: 
Natália Maria Cordeiro
Dir. de Relações Intersindicais: 
Sônia Pereira
Dir. de Atividades Científicas e Culturais: 
Rosa Primo
Dir. de Assuntos de Aposentados: 
Lena Lúcia Espíndola
Primeiro Suplente: 
Francisco Casimiro
Segunda Suplente: 
Ana Paula Rabelo

Informativo ADUFC - Dezembro de 2020 
Jornalista responsável: 
Raquel Chaves - CE 01286 JP 
Jornalistas convidados: 
Bruno de Castro - CE 2095 JP 
Lorena Alves Crispim - CE 2853 JP 
 
Projeto Gráfico e Diagramação: 
Larissa Vasconcelos - 00030053/CE 
 
Fotografia e editoria de imagem: 
Nah Jereissati - 0003902/CE 

Contato:
imprensa@adufc.org.br
 
Tiragem: 3 mil exemplares
 

"Nesse momento 
em que os valores 
educacionais estão 
sendo atacados, 
é de fundamental 
importância o 
fortalecimento 
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