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INTRODUÇÃO:
Estudiosa das relações raciais e de gênero e autora de

estudos pioneiros sobre a condição da mulher negra e o impacto

do racismo no mercado de trabalho e na escolarização, Aparecida

Sueli Carneiro (1950 - presente) é uma filósofa, ativista

antirracista, feminista negra e intelectual brasileira1. Em sua tese

de doutorado, A Construção do Outro como Não-ser como

fundamento do Ser (2005), Carneiro desenvolve o conceito de

dispositivo de racialidade com a finalidade de compreender as

múltiplas práticas pelas quais o racismo se manifesta na sociedade

brasileira, tendo como recorte a população negra. Esse dispositivo,

segundo Carneiro, “articulando múltiplos elementos, dentre eles o epistemicídio, configura a racialidade

com um domínio que produz saberes, poderes e subjetividades com repercussões sobre a educação”2.

Dito isso, o objetivo do presente trabalho consiste em compreender de que modo o conceito de

dispositivo de racialidade se articula com o epistemicídio.

2 Carneiro (2005, p.11, grifos meus).

1 Em 1972, Sueli Carneiro ingressou no curso de Filosofia na Universidade de São Paulo (USP), onde teve contato com
integrantes do movimento negro que, anos depois, viriam a fundar o Movimento Negro Unificado (MNU), em 1978. Depois
de concluir a graduação em 1980, os planos de ingressar no Programa de Pós-Graduação em Filosofia na mesma universidade
são interrompidos, por um lado, pela impossibilidade de estudar o filósofo beninense Paulin Hountondji (pois, segundo os
professores do Departamento de Filosofia, o que havia no continente africano não se tratava de filosofia, mas de tradição oral)
e, por outro, pela necessidade e urgência de atuar ativamente na militância antirracista. Dentre os seus diversos feitos, fundou
o Geledés – Instituto da Mulher Negra (1988), uma das principais organizações não-governamentais antirracistas e
antissexistas da sociedade civil, cuja atuação se desdobrou em importantes projetos de ação afirmativa e formação
política-cultural, como o Projeto “Geração XXI” (1999), o Projeto “Rappers” (1992 - 1998) e o Projeto “Promotoras Legais
Populares” (“PLPs”). Por estar inserida na militância antirracista e dedicada a compreender o funcionamento do racismo para
combatê-lo, inclusive sob um ponto de vista teórico, Carneiro retorna à pós-graduação, em 1999, para executar seu
doutorado, defendendo sua tese em 2005 na Faculdade de Educação da USP (FEUSP). Para saber mais sobre o Projeto
Geração XXI, ver <https://www.geledes.org.br/projeto-geracao-xxi-memoria-institucional/>, acesso em 15 de junho de 2022.
Sobre o Projeto Rappers, ver <https://www.geledes.org.br/projeto-rappers/>, acesso em 15 de junho de 2022. Sobre o Projeto
PLPs, ver <https://www.geledes.org.br/projeto-promotoras-legais-populares/>, acesso em 15 de junho de 2022.
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DESCRIÇÃO DA PESQUISA:
A presente pesquisa tinha como objetivo inicial verificar se haveria uma relação entre os

conceitos de necropolítica de Achille Mbembe (2016) e o conceito de epistemicídio tal como formulado

por Sueli Carneiro (2005). Minha hipótese era a de que o epistemicídio (i.e. um assassinato dos saberes

dos povos não-brancos) seria uma condição de possibilidade para a realização da necropolítica (uma

política de morte implementada contra grupos subalternizados), ao mesmo tempo em que seria

sistematicamente reforçado por ela. Contudo, optamos por alterar o escopo e o objetivo do projeto,

focando exclusivamente no pensamento de Carneiro, já que seu trabalho se propõe a refletir

filosoficamente sobre as relações raciais no Brasil, especialmente no caso da população afro-brasileira3.

Por isso, o principal objeto de estudo da nossa pesquisa passou a ser a tese de doutorado de Sueli

Carneiro, A Construção do Outro como Não-ser como fundamento do Ser, tendo como objetivo

examinar qual a natureza da relação entre o dispositivo de racialidade e o epistemicídio.

Para atingir nosso objetivo, examinamos em um primeiro momento o desenvolvimento da noção

de dispositivo de racialidade, que ocorre na primeira parte da tese, “Parte I - Poder, Saber e

Subjetivação”, na qual Carneiro aplica o conceito foucaultiano de dispositivo e biopoder ao domínio da

racialidade4. Nesta etapa, recorremos ao pensamento do filósofo francês Michel Foucault, em específico

aos seus livros Microfísica do Poder (1979), História da Sexualidade I – A Vontade de Saber (1988) e

Em defesa da sociedade (2005). Após isso, buscamos compreender como se dá a imbricação entre o

dispositivo de racialidade e a teoria do Contrato Racial, formulada na obra The Racial Contract (1997)

do filósofo afro-jamaicano Charles Mills.

Como a presente pesquisa ainda está em desenvolvimento devido ao financiamento

recém-aprovado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), na próxima

etapa da pesquisa buscaremos investigar como o conceito de epistemicídio, de Boaventura de Souza

Santos (1999), ganha novos contornos ao ser articulado com o contrato racial e o dispositivo de

4 O pressuposto de Carneiro é que a noção de dispositivo “oferece recursos teóricos capazes de apreender a heterogeneidade
de práticas que o racismo e a discriminação racial engendram na sociedade brasileira, a natureza dessas práticas, a maneira
como elas se articulam e se realimentam ou se re-alinham para cumprir um determinado objetivo estratégico [...]” (Carneiro,
2005, p.39).

3 Além de tratar de aspectos dos processos de dominação e subalternização material e cultural da população negra brasileira, o
trabalho de Carneiro também aborda, a partir da ideia de biopoder de Michel Foucault (2005), as políticas de morte investidas
sobre negros e negras no Brasil, raciocínio parcialmente semelhante ao de Achille Mbembe, quando este formula o conceito
de necropolítica também por meio de um diálogo com Foucault. Em “Necropolítica”, Mbembe afirma que “a noção de
biopoder é insuficiente para explicar as formas contemporâneas de subjugação da vida ao poder da morte”, e é justamente por
isso que a noção de necropolítica é formulada. Diz Mbembe: “propus a noção de necropolítica e necropoder para explicar as
várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, armas de fogo são implantadas no interesse da destruição
máxima de pessoas e da criação de ‘mundos de morte’ [..]” (Mbembe, 2016, p.146). Devido ao objetivo do nosso trabalho,
não nos dedicamos a investigar mais detalhadamente a obra de Mbembe. Porém, em linhas gerais, notamos uma certa
aproximação entre ele e Carneiro à medida que ambos buscam teorizar, a partir da mesma fonte filosófica (qual seja,
Foucault) sobre as políticas de morte implementadas contra grupos considerados como "inimigos'' em países marcados pelo
colonialismo.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



racialidade. Com isso, cremos que atingiremos nosso objetivo, qual seja, o de investigar a natureza da

relação entre o dispositivo de racialidade e o epistemicídio em Carneiro.

METODOLOGIA:
Tratando-se de uma pesquisa em Filosofia Política sobre uma filósofa brasileira, a metodologia

utilizada consistiu em leitura e análise argumentativa dos textos da bibliografia principal e

complementar, incluindo também entrevistas transcritas ou gravadas em formato de áudio. Pelo fato de

haver uma certa escassez de bibliografia secundária que aborde especificamente a tese de doutorado de

Sueli Carneiro, suas entrevistas e sua biografia pessoal também foram utilizadas como uma ferramenta

de auxílio interpretativo de sua obra, permitindo-nos compreender algumas das opções teóricas de

Carneiro, além de contribuírem para a investigação da formação e da consolidação de seu pensamento.

RESULTADOS OBTIDOS:
Em A Construção do Outro como Não-ser como fundamento do Ser, Carneiro formula o conceito

de dispositivo de racialidade5 apropriando-se das noções foucaultianas de dispositivo6 e biopoder7, a fim

de investigar a dinâmica que impulsiona as relações raciais no Brasil. Com isso, Carneiro tem em vista

descrever “tanto os procedimentos disciplinares do dispositivo que sujeitam as racialidades, quanto os

processos de vitalismo e morte nos quais as racialidades se encontram inseridas”8. Para ela, o racismo é

um mecanismo complexo que engendra diferentes práticas contra o negro, ora disciplinando-o e

domesticando-o, ora excluindo-o ou simplesmente assassinando-o. Assim, o dispositivo de racialidade é

um conceito que busca sintetizar a complexidade do racismo na sociedade brasileira, cuja formação

ocorreu a partir do colonialismo e da escravização9.

9 Um dos pressupostos de Carneiro é o de que o conceito de raça não diz respeito a nenhuma realidade natural, funcionando
tão somente como uma ferramenta de hierarquização social entre grupos sociais motivada por uma noção de natureza,
segundo a qual certas características físicas fariam com que certos grupos fossem considerados superiores ou inferiores
naturalmente. Por isso, Carneiro afirma que “a cor só pode ser critério explicativo das diferenças sociais existentes entre
negros e brancos na medida da existência de uma concepção racial pré-existente, da qual a cor é tributária, e na medida em

8 Carneiro (2005, p.10).

7 Ao examinar as transformações do direito político no séc. XIX, Foucault identifica que houve uma alteração no direito de
soberania. Antes do séc. XIX, segundo ele, “o direito de soberania é[...] o de fazer morrer ou de deixar viver. E depois, este
novo direito é que se instala: o direito de fazer viver e de deixar morrer” (Foucault, 2005, p.287, grifos nossos). O biopoder,
grosso modo, diz respeito às formas que o poder possui para garantir a manutenção da vida de certos grupos sociais,
tratando-se de um “conjunto de processos como a proporção dos nascimentos e dos óbitos, a taxa de reprodução, a
fecundidade de uma população, etc.” (Foucault, 2005, p.290). A partir disso, Carneiro afirma que “na branquitude se
configura o vitalismo como signo que se consubstancia na maior expectativa de vida, nos menores índices de mortalidade e
morbidade como consequência de seu acesso privilegiado aos bens socialmente construídos. Porém, [...] o ‘deixar viver e
deixar morrer’ define as condições de vida e morte a que a racialidade estará submetida em todos os seus vetores pelo poder
de soberania que a informa e que decide sobre o valor de cada vida e de cada morte no âmbito da racialidade” (Carneiro,
2005, p.78).

6 Segundo Foucault, o dispositivo é “um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições,
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições
filosóficas, morais e filantrópicas. Em suma, o dito e o não-dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se
pode estabelecer entre estes elementos” (Foucault, 1979, p.244 apud Carneiro, 2005, p.38, grifos nossos).

5 Segundo Carneiro, “a racialidade é aqui compreendida como uma noção produtora de um campo ontológico, um campo
epistemológico e um campo de poder conformando, portanto, saberes, poderes e modos de subjetivação cuja articulação
constitui um dispositivo de poder” (Carneiro, 2005, p. 56)

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3



O dispositivo de racialidade instaura uma prática divisora no campo ontológico por meio da qual

se constrói o normal e o patológico. Nessa divisão, há a constituição de uma unidade que é, segundo

Carneiro, “composta de um núcleo interno em que se aloja a nova identidade padronizada e, fora dele,

uma exterioridade que lhe é oposta mas essencial para a sua afirmação”10. Para a identidade

padronizada se afirmar, ela precisa construir uma identidade que seja oposta à sua, mas que lhe permita

afirmar-se pela negatividade. Ao construir a identidade negativa do Não-Ser, o Ser pode se afirmar como

tal por oposição à identidade do Não-Ser. Em outros termos, a afirmação da identidade do Eu

Hegemônico perpassa necessariamente pela negação das características atribuídas por ele mesmo ao

Outro. Na dinâmica do dispositivo, diz Carneiro, “a enunciação sobre o Outro constitui uma ‘função de

existência’”, na medida em que é a partir da negação do Outro que o Eu pode se afirmar11.

Essa dinâmica permite que o Eu Hegemônico seja o padrão da normalidade e da vitalidade, uma

vez que o dispositivo também é, para Carneiro, “uma dualidade entre positivo e negativo, tendo na cor

da pele o fator de identificação do normal, e a brancura será sua representação”12. A dualidade

estabelecerá uma hierarquização das outras dimensões humanas de acordo com o seu nível de

proximidade ou distância em relação com a brancura13. Se a brancura será considerada como aquela

racialidade que deve viver, tornando-se alvo de manutenção da vida, a negrura (o Outro) será deixada

para morrer, sendo inscrita “sob o signo da morte”14. Com isso, a brancura representará a moral, a razão

e a civilização, ao passo que a negrura será alocada em um lugar diametralmente oposto, representando a

imoralidade, a irracionalidade e a selvageria.

A medida em que o negro não possui razão e é a representação da selvageria, torna-se

improvável que ele produza conhecimento. Para Carneiro, essa é uma das características do

epistemicídio, cuja atuação faz com que a capacidade cognitiva do negro e a sua posição de sujeito de

conhecimento sejam deslegitimadas15. Consequentemente, seus saberes (seja em África, seja na

diáspora) são invisibilizados na educação formal (inclusive a nível universitário), impactando

15 Segundo Carneiro, o epistemicídio é “para além da anulação e desqualificação do conhecimento dos povos subjugados, um
processo persistente de produção da indigência cultural: pela negação ao acesso a educação, sobretudo de qualidade; pela
produção da inferiorização intelectual; pelos diferentes mecanismos de deslegitimação do negro como portador e produtor
de conhecimento e de rebaixamento da capacidade cognitiva pela carência material e/ou pelo comprometimento da
auto-estima pelos processos de discriminação correntes no processo educativo” (Carneiro, 2005, p. 97, grifos nossos)

14 Cf. Carneiro (2005, p.94).
13 Cf. Carneiro (2005, p.43).
12 Carneiro (2005, p.42, grifos nossos).
11 Carneiro (2005, p.39).

10 Carneiro (2005, p. 39, grifos nossos). O exemplo de Foucault, reproduzido aqui por Carneiro, elucida melhor a prática
divisora do dispositivo: “Assim, para Foucault, se o homem normal tiver que vir a público para dizer o que ele é, ele só vai se
afirmar pela negatividade ‘não sou doente mental’. Ele se define negativamente para demarcar a sua diferença ao
sujeito-forma, aquele construído negativamente para afirmar a dinâmica positiva do Ser.” (Carneiro, 2005, 39-40).

que foi possível, a partir dela, estabelecer as diferenciações de raça, o que faz com que a cor tenha uma conotação racial
irredutível” (Carneiro, 2005, p. 29). Ademais, Carneiro reconhece a importância de uma análise das opressões que considere
a raça como elemento estrutural, argumentando que “os conceitos de apartheid social, a supremacia do conceito de classe
social sobre os demais [...] são conceitos que não alcançam e, ao contrário, invisibilizam ou mascaram a contradição racial
presente nas sociedades multirraciais, posto que nelas, raça/cor/etnia, em especial para o Brasil, são variáveis que impactam a
própria estrutura de classes” (Idem).
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diretamente no modo como as subjetividades serão produzidas. Portanto, o epistemicídio acaba minando

as expectativas do alunado negro nas atividades que envolvem o uso de sua capacidade racional ao

reforçar a sua suposta inferioridade intelectual. Esses fatores nos indicam que o epistemicídio formata

subjetividades negras e determina os saberes válidos a partir da divisão feita pelo dispositivo.

CONCLUSÕES:

Ao longo do período de pesquisa, notamos que o conceito de dispositivo de racialidade nos

permite entender como o Estado brasileiro, sendo estruturado pelo racismo, contribui tanto para as

práticas de exclusão da população negra (como o alto índice de evasão escolar de alunos negros), quanto

para as formas de subalternizá-la (como a violência policial nas periferias brasileiras). Tratando-se de

uma pesquisa em desenvolvimento, nossa próxima etapa consiste em investigar como o epistemicídio

ganha novos contornos ao ser articulado com o dispositivo de racialidade e o contrato racial.
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