
RESUMOS
Minibiografia Carol Costa Bernardo

Eu, Carolina Maria Costa Bernardo, Pedagoga pela Universidade Estadual do Ceará (2008), Mestre

e Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará (2016) com estágio doutoral sanduíche

em Lisboa,  Portugal,  pela  Universidade  Lusófona  de  Humanidades  e  Tecnologia  (2014/2015),

apresento  minha  candidatura  ao  cargo  de  vice-reitora.  Desde  2017,  professora  dos  cursos  de

Humanidades,  Pedagogia,  História  e  Sociologia da Universidade da Integração Internacional  da

Lusofonia Afro-Brasileira, tenho experiência na área de Educação desde 2001 e em Formação de

professores, desde 2008. Estou como coordenadora do maior curso da UNILAB, o Bacharelado

Interdisciplinar  em  Humanidades  no  campus  do  Palmares,  Ceará.  Coordeno  os  projetos  1)

UBUNTUDANCE: a dança como integração da comunidade/nação unilabeana; 2) Redenção e as

relações  étnico-raciais:  Um  estudo  sobre  o  comportamento  social  racista  na  primeira  cidade

brasileira em que a escravidão foi abolida e 3) Professoras no Samba. Brasileira, nasci no sudeste do

país e cresci no Ceará onde criei vínculos afetivos familiares (não consanguíneos) e onde obtive

formação da base até o ensino superior. Filha de gaúcha e carioca, irmã e mãe de cearenses. Sou

nordestina por afirmação política, mesmo quando me interrogam: “Você não é daqui, é?. Olho para

a  história  da  minha família  (comunidade)  e  afirmo o  respeito  a  toda  ancestralidade  africana  e

indígena  como predicativos  de  uma constituição identitária  que  se posiciona na minha atuação

profissional  no  ensino,  na  pesquisa,  na  extensão  e  na  gestão.  Eu,  negra  mulher,  cientista  e

profissional da educação, ocupante de uma vaga docente no ensino superior trago comigo e em meu

corpo a história das primeiras mulheres negras a coabitar esse continente. E reivindico, com essa

candidatura,  uma posição  no reitorado de umas das  universidades  mais  pretas  do país.  Com o

compromisso de construir uma gestão participativa e democrática para todes!
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A proposta  do  nosso  plano  de  gestão  se  tece  a  partir  da  construção  coletiva,  participativa  e

horizontalizada  na  qual  a  participação  de  todes  seja  integral  e  orgânica.  Somos  um  grupo

autônomo,  heterogêneo,  mas  unificado  nas  nossas  linhas  gerais  —  estamos  em  permanente

constituição — e, por isso, sempre abertos a novas adesões e contribuições que visem elaborar uma

frente  ampla  de propostas  em consonância  com a  linha  diretriz  da Universidade  da  Integração

Internacional  da  Lusofonia  Afro-Brasileira  –  Unilab.  De  igual  modo,  fazemos  oposição  aos

percalços de algumas medidas contrárias a ela, no sentido do resgate do espírito inspirador de sua

função social. Pretendemos ampliar para novas perspectivas que a impulsionem e façam dela uma

Universidade,  de  fato,  da  integração  internacional,  especialmente  com  os  países  da  CPLP,

considerando também como central a interiorização: uma Universidade de Todes. O que nos move é

o espírito da autonomia universitária despregado de projetos autoritários de poder. Enfim, a defesa

intransigente e radical desta Universidade livre e, pronta para aquela integração internacional citada

anteriormente, tudo isso associado ao desenvolvimento do Maciço do Baturité, adjacências, e do

Recôncavo  da  Bahia.  O  ano  de  2021  revela-se ainda  mais desafiador  para  o  Brasil  e  para  a

UNILAB, para a Bahia e para o Ceará, evidenciando a necessidade de lutar vigorosamente pela

autonomia.  Além  disso,  urge  evitar  retrocessos  e promover  a  consolidação  dos direitos  já

conquistados pela Universidade, e outros avanços necessários naquilo que ainda constitui luta no

âmbito do trabalho e dos direitos humanos. Desafios sempre enfrentamos e os novos que agora

estão postos requerem maturidade e unidade no campo democrático para lidar com as adversidades

e manter aqueles avanços com a luta que se impõe. Acreditamos na força da UNILAB e em sua

capacidade para ser uma experiência inovadora, complexa, valiosa e significativa para os países,

estados,  territórios,  municípios,  segmentos,  comunidades  e  grupos  sociais  que  a  compõem.

Apostamos na democracia  participativa e na horizontalidade porque buscamos agregar  forças e

pluralidades, dotar de representatividade o planejamento e a gestão,  ampliar os pontos de vista,

evidenciar e conciliar  demandas, objetivos,  propostas e ações.  Eis o nosso propósito!  Na atual

conjuntura,  a  UNILAB  necessita  de  autonomia  para  ser  uma  Universidade.  Uma  UNILAB

inovadora, única, diferenciada, onde os diversos agentes da comunidade universitária e a sociedade

realmente participem da formação das decisões e do exercício do poder político institucional. Uma

Universidade autônoma, efetivamente comprometida com todes.
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