
Esse é um produto educativo proveniente da
dissertação entitulada “Implicações da concretude
das Ações Afirmativas na Representação Social do

Trabalho Docente no Ensino Superior da Faculdade
de Medicina/ UFMG ” que buscou refletir sobre o

envolvimento do Trabalho Docente no Ensino
Superior com as temáticas raciais .

           Esperamos que esse material contribua para
refletir o papel de negros e de brancos nas lutas

antirracistas!

 
ESSE É O NOSSO LUGAR DE FALA?

Produto educacional apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação. 
– Mestrado Profissional em Educação e Docência da Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito parcial à obtenção de
título de Mestre –

Linha de pesquisa: Trabalho e Educação.
Orientação:  professora   Dra. Inajara de Salles .  
Aluna : Débora Luciana Dumont.



Uma nota 
sobre a 

pesquisa…
 

A pesquisa que resultou na construção desse
material, ao considerar o contexto das políticas

afirmativas e as transformações advindas dessas
ações no cenário do Ensino Superior com a inserção
dos alunos negros na Faculdade Medicina/UFMG por

meio das Cotas Raciais, teve por objetivo analisar
como as práticas docentes e suas relações com os

estudantes cotistas poderiam configurar novas
possibilidades de conhecimento e criar alternativas

para se atingir a igualdade racial, superando as
iniquidades estabelecidas por um sistema altamente

competitivo e opressor. 

Essa investigação demonstrou que as ações
afirmativas significaram a possibilidade de os

docentes vivenciarem uma realidade diferente da
imposta pelo modelo de educação que prioriza a
população branca, haja vista que a presença dos

alunos negros na comunidade acadêmica trouxeram
tensionamentos a essas condições de privilégio e,

portanto, foram observadas modificações na postura
desses profissionais com relação às discussões raciais.
Apesar disso, é notório como o imaginário social, em
específico os grupos que compõem a universidade,

permanece atrelado às concepções do Mito da
Democracia Racial FREYRE (1989), sendo forjada uma

condição de igualdade entre os diferentes grupos
raciais no espaço universitário. 

 
 Entendemos que a formação da educação circunscrita

aos moldes de um “Mito de Democracia Racial”
oportuniza a hegemonia dos sujeitos brancos, tendo em

vista que o poder concedido a esse grupo racial é tão
fortemente naturalizado, que esses indivíduos não se

atentam à necessidade de se perguntar sobre o seu
pertencimento racial e como essas características

raciais os colocaram nesse lugar de dominação.
 Desse modo achamos oportuno trazer para a

comunidade acadêmica, sobretudo aos trabalhadores
da Instituição, a discussão sobre a temática racial.



RAÇA “não é um termo fixo, estático. Seu
sentido está inevitavelmente atrelado às

circunstâncias históricas em que é utilizado.
Por trás da raça sempre há contingência,

conflito, poder e decisão, de tal sorte que se
trata de um conceito relacional e histórico.

Assim, a história da raça ou das raças é a
história da constituição política e

econômica das sociedades
contemporâneas.” ALMEIDA, Silvio de. 

O que é racismo estrutural? Belo Horizonte:
Grupo Editorial Letramento,p. 16 2018.

(Coleção Feminismos Plurais)
 

RACISMO é “uma forma sistemática de
discriminação que tem a raça como

fundamento, e que se manifesta por meio de
práticas conscientes ou inconscientes que
culminam em desvantagens ou privilégios

para indivíduos, a depender do grupo racial
ao qual pertençam.”

( ALMEIDA, O que é racismo estrutural? Belo
Horizonte: Grupo Editorial Letramento,p. 16

2018. (Coleção Feminismos Plurais)).

 
 

 UM POUCO SOBRE A DISCUSSÃO RACIAL
ENTENDENDO OS CONCEITOS 

Se fizermos uma breve análise da história da
sociedade brasileira é possível traçar os diferentes

significados sobre o conceito de raça e suas
implicações para a sociedade.

Inicialmente, com a concepção de modernidade,
entendia-se a raça, conforme aponta MAIO (2010),

com o propósito de classificar os grupos e o seu papel
na sociedade, uma vez que se trata de um momento

de se rediscutir a cultura frente à diversidade
histórica social encontrada no “novo mundo” com a
colonização. Nesse sentido, as descrições fenotípicas
se tornaram o referencial de raça do Século XIX para
se estabelecer os grupos raciais e, em certa medida, a

posição social que estes deveriam permanecer.



Podemos perceber esse contorno racial na
História da Colonização do Brasil, na medida

em que para diferenciar os povos
classificados como brancos, negros e

indígenas, foram considerados as suas
características físicas, culturais e políticas.

Entretanto, como aos Africanos negros
trazidos para o território brasileiro durante

a vigência da colonização foi imposto o
modelo de escravidão, associava-se a

condição de inferioridade submetida aos
povos escravizados à sua cor. A partir daí,

cria-se não só um modelo racial pautado na
distinção entre características físicas, como
determina-se também a subjugação de uma
raça sobre outra. Sob essa perspectiva, ainda

que esse termo “raça” tenha sido, em
princípio, empregado como maneira de
sublinhar as divergências dos povos, as
classes privilegiadas fizeram uso desse

conceito para justificar as regalias e o hiato
que existia entre os indivíduos.

Quando o Brasil rompe com os domínios da
Metrópole e experimenta o período

Republicano, surge a necessidade de se
criar valores que irão compor a Pátria

Brasileira similar aos ideais de civilização
da Europa. Desse modo, a literatura da

época empenhou-se em criar um ideal de
nação e progresso, em cujo projeto de

estado nacional não caberiam as mazelas
do período colonial. Com base nisso, o
significado de raça foi reinventado por

teóricos orientados a ofuscar os resquícios
do sistema escravocrata e todos aqueles

manchados pela negatividade desse
processo.



Nesse sentido, em busca do embranquecimento da
população, houve um esforço de membros da elite
brasileira em construir uma ideia de miscigenação.

Não era incomum classificar negros em mulatos
para demonstrar uma maior aproximação destes

com o fenótipo de brancura.
 
 
 
 

 Embora essa concepção de um “Brasil sem cor” ou
de que “somos um povo misturado” seja recorrente

nas falas dos brasileiros, quando se observa a
realidade social, as diferenças de oportunidades

entre os grupos raciais se tornam evidentes.
Situação que aponta para o fato de que os

indivíduos não só pertencem a grupos raciais,
segundo as suas características físicas e culturais,

como essas classificações são organizadas na
sociedade de modo privilegiar a raça branca.

Seguindo os parâmetros da modernidade nos
moldes da Europa que centralizava na figura do

sujeito branco o ideal de progresso e
desenvolvimento, a formação do Estado Brasileiro
no século XIX assumiu os discursos de supremacia
branca, que por sua vez, fomentava uma percepção

negativa às características dos negros.

No entanto, como aponta GOMES (2017), diante de
intensas lutas do Movimento Negro foram criados

novos enunciados sobre raça, criando condições
para uma história que contemplem os grupos negros

e o direito dos mesmos em integrar os espaços
políticos da sociedade.  

 
 

 Essas reflexões sobre as disputas ideológicas em
torno do significado de raça são um esforço em
compreender que o mais importante sobre esse

termo é o modo como o enxergamos. Precisamos
combater a utilização de raça como um elemento de
preconceito e discriminação. Para isso, é necessário

falar sobre raça, sobre o nosso lugar na sociedade e o
que é o racismo.



"QUANDO A GENTE FALA DE
LUGAR DE FALA, A GENTE
TÁ FALANDO DE LUGAR

SOCIAL. ENTÃO
PRECISAMOS PENSAR O

LUGAR DE FALAR."

PENSANDO O NOSSO  
LUGAR DE FALA...

A QUEM INTERESSA FALAR
SOBRE RAÇA ?

 

"Outro equívoco é confundir o lugar de fala
com representatividade, pois, assim, cria-se

uma visão essencialista, de modo a achar
que somente o negro pode falar sobre

racismo. Se somos em relações raciais e
relações de gênero, é importante que outras

pessoas debatam sobre esse tema. Então
claro que de repente uma travesti negra, ela

não vai se sentir representada por uma
mulher branca. Mas aquela mulher branca a

partir do lugar que ela ocupa pode pensar
criticamente da situação da travesti negra.
Como é que ela pode se responsabilizar e
pensar criticamente esse lugar que essa

travesti ocupa. Então todo mundo tem lugar
de fala. Todo mundo está localizado

socialmente, Mas a questão é como que fala
a partir do seu lugar sobre outras questões."

"Então a pessoa branca deve discutir racismo, até
porque faz parte de um grupo que historicamente se
beneficia dele. Mas ela vai discutir a partir de outro

lugar. O que ela como branca pode pensar a situação
racial no Brasil, que passa por desnaturalizar lugares,
por exemplo, que passa a começar se incomodar, a se

questionar: porque só tem professores brancos e
porque só as mulheres limpam os banheiros? Isso é
natural? Tem que começar a desnaturalizar  isso. A

refletir sobre isso." (DJAMILA, 2020).



Fonte. Imagens tiradas do site Da UFMG. Disponível em
https://ufmg.br/ 

POR QUE PRECISAMOS FALAR 
DE RACISMO?

 
Conforme evidenciam as notícias apresentadas, há uma

discrepância de oportunidades entre os diferentes grupos
raciais, o que tem colocado em destaque a necessidade de

se pensar as ações da comunidade acadêmica para
combater essas desigualdades.



DE
SI

GU
AL

DA
DES

RACIAIS NA UNIVERSIDADE

Segundo dados do IPEA apresentados

pela autora Flavia Piovesan “menos de

2% dos estudantes afrodescendentes

estão em universidades públicas ou

privadas... sendo um país em que os

afrodescendentes são 64% dos pobres e

69% dos indigentes." 

(PIOVESAN, 2007, p.42)

Segundo os dados do INEP apresentados pelo
Censo de Educação Superior em 2019, no que
concerne a categoria raça/cor, em um total de
2.080.146 matrículas nos cursos de Graduação
Presenciais e a Distância do Ensino Superior

Público são declaradas as seguintes informações:
840,115 se declaram como brancos, 197,117 pretos,
685,860 pardos, 39.276 amarelos, 15.837 indígenas,

11.253 não dispõe de informação e 290,688 não
declarados.  

( INEP 2019 , Disponível em
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-

educacionais) .

No cenário da Educação Superior no Brasil
foram observadas uma disparidade dos

números de negros e brancos nas
universidades brasileiras, o que ressalta as

desigualdades com relação à questão étnico-
racial no espaço universitário.



Se compararmos os resultados do
censo 2019 com os dos anos

anteriores, embora possamos
verificar um aumento do número
de pretos e pardos na Educação
Superior, sobretudo  devido à 

 implementação das Cotas Raciais
com  a formulação da Lei de 12.711

de 29 de agosto de 2012 do Governo
Dilma Russef, que estabelece a

reserva de vagas para ingresso nas
Instituições Federais de Ensino

segundo critérios sociais e raciais,  a
diferença de oportunidades entre

negros e brancos no espaço
acadêmico ainda é significativa.

O QUE SUGERE PENSARMOS
SOBRE AS DESIGUALDADES

RACIAIS LATENTES NO
CENÁRIO ACADÊMICO.

COMO O DISCURSO DE
MERITOCRACIA
FORTALECE AS

DESIGUALDADES DE
ACESSO E PERMANÊNCIA
NO ENSINO SUPERIOR?



 
REFLETINDO SOBRE O "MERECIMENTO" 

NO CONTEXTO CAPITALISTA

"Merecimento” está associado ao termo
Meritocracia, cujo significado se refere “a
uma das mais importantes ideologias e o

principal critério de hierarquização social
das sociedades modernas”.

(BARBOSA, 2001 p.19)

Essa expressão é fruto das acepções da modernidade
que prezam pela liberdade individual e pela ideia de
que todos nascem iguais. Sob esse ponto de vista, a
proposta de Meritocracia é essencial às sociedades

democráticas, haja vista que ela denuncia a
hierarquização da sociedade por meio das
especificações dos grupos de pertença dos
indivíduos. Dito de outra forma, o termo

meritocracia veio para questionar os privilégios
concedidos a determinados sujeitos, justificados

pelos grupos e situações nos quais estão inseridos,
como era percebido no Período Medieval, cuja
estratificação social era explicada pela origem

familiar e pela "ordem divina".

Na realidade do Brasil, a Meritocracia não atingiu
o princípio de equidade previsto em uma

sociedade democrática, tendo em vista que as
desigualdades latentes no cenário brasileiro

tornaram os critérios de merecimento difíceis de
serem medidos; afinal “os resultados positivos e
negativos advindos das habilidades e talentos de

cada um não são de responsabilidade do indivíduo
e sim de todo o corpo social”.

(BARBOSA 2001, p. 66)

Essa dificuldade em avaliar de forma objetiva o
desempenho não só problematiza a pertença social

segundo a lógica do merecimento, como refuta o
pensamento de flexibilidade entre as camadas sociais,

trazendo à tona a rigidez e a estratificação social,
sobretudo no âmbito da educação. E é nesse viés

meritocrático, de conteúdo negativo que não
considera as várias variáveis da sociedade e que por

isso resultou na exclusão de diversas pessoas que não
se encaixavam nas avaliações padronizadas de mérito,

que se assentou a História da Educação Brasileira.
Especificamente a História das Universidades, que
mesmo tendo como origem organizações antigas,

ainda se mostram como espaços com predominância
de um grupo minoritário da sociedade. 



A História da Educação Superior do Brasil é
marcada pelos propósitos  de progresso e
desenvolvimento que delineavam a Nação

Brasileira na primeira metade do século XIX.  
Como aponta DAVILA (2006), a elite brasileira  foi

influenciada pelo imaginário europeu,
apreendido desde a época colonial, calcado em
uma superioridade branca que, por outro lado,

indicava em uma degeneração dos negros.
 
 
 

Sabe-se que o imaginário predominante da
História do Brasil, marcado pela dominação

europeia, entendia como padrão de civilização e
progresso o modelo de brancura, cujo paradigma

colocava os brancos como determinantes das
regras que fundamentavam a economia, a

história e a sociedade. Em contrapartida, aquilo
que não se encaixasse nesse modelo de Nação era

visto como atrasado e decadente. Nessa
perspectiva, cabia aos negros se adequar a esses

planos de sociedade. Visto que uma parte
expressiva da população brasileira era composta
por negros, para se alcançar o ideal de civilização

da Europa, foi necessário adotar medidas para
“embranquecer o comportamento e as condições

sociais” (DAVILA, 2006 p. 55).

Nesse contexto de ideário branco, foram construídos no
Brasil paradigmas de educação pautados nas noções de

progresso e branqueamento da população. Sendo assim,
cabia aos negros seguir essas ideias de civilização. Muito

embora, conforme realça GOMES (2017), esse desejo da elite
brasileira em sublinhar uma nação branca fosse refutado
copiosamente com a presença marcante e a resistência da

comunidade negra na sociedade brasileira.

 
Um

pouco 
de  

História

O PRIVILÉGIO DA BRANQUITUDE NO 
MODELO DE EDUCAÇÃO NO BRASIL



Em meio a esse quadro de
privilégios, como o trabalho

docente poderia criar
alternativas para fortalecer

os ideais da democracia,
buscando superar as
desigualdades raciais

estabelecidas pelo sistema
capitalista demarcado por

ideais meritocráticos de
educação?

DESAFIOS DOS PROFESSORES E
DAS PROFESSORAS NO
COMBATE AO RACISMO

QUAL O VALOR DO 
NOSSO TRABALHO?

Entendendo o trabalho como uma
dimensão central na História da

humanidade, haja vista que sem o
trabalhador não se poderia falar em

sociedade, educação, economia, ou nada
que diferencia as pessoas do restante
dos seres vivos; seria o valor do nosso

trabalho definido apenas pelas
demandas mercadológicas do mundo do

capital?



PODEMOS MUDAR 
O MUNDO 

COM O NOSSO 
TRABALHO?

"Nós supomos o trabalho numa forma em que ele
pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha

realiza operações que se assemelham às do tecelão e
uma abelha, através da construção dos seus alvéolos

de cera, envergonha muitos mestres-de-obras
humanos. O que, porém, de antemão distingue o pior

mestre- de-obras da melhor abelha é que ele construiu
o alvéolo na sua cabeça antes de o construir em cera.

No fim do processo de trabalho obtém-se um resultado
que, no começo do mesmo, já na ideia do operário,

portanto, já idealmente, se achava presente." 
(MARX. 1985, p. 298)

 
Acreditamos aqui que o trabalho  é o

grande responsável no desenvolvimento
das faculdades humanas (morais, físicas ,

intelectuais), o que compete dizer que esta
ação é um importante elemento educativo. 

 
 
 

Partindo da suposição que a atividade de
trabalho cria valores, pensamentos e

ideais, o trabalho docente não está restrito
às normativas institucionais ou à sua

ocupação profissional. Como nos lembra
TARDIF (2011), nas práticas laborais, os

professores apreendem saberes
constituídos na experiência que podem

conduzir a rumos diferentes que aqueles
esperados pela lógica financeira . 

 
 
 

Em vista disso, entendemos que o trabalho
do professor possa se opor aos moldes

impostos pela lógica do lucro e se torne um
importante ator de luta para atingir uma

educação mais coletiva e solidária.



PARA SABER MAIS

LIVROS COM A TEMÁTICA RACIAL

 “Jerry Dávila é atualmente professor da Universidade
de Ilinois, EUA, e diretor do Lemman Institute for

Brazilian Studies, fundado em 2009 com a finalidade de
coordenar o ensino e a pesquisa sobre o Brasil
desenvolvidos por alunos e professores norte-

americanos em intercâmbio com pesquisadores
brasileiros. Especialista na temática da questão racial,

Dávila publicou obras expressivas sobre história do
pensamento racial, política e educação no Brasil”. 

(CARVALHO, , CORRÊA. 2016. Disponível em
https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v23s1/0104-5970-hcsm-

23-s1-0227.pdf)
O Diploma de Brancura escrito por Davila discute como
as políticas educacionais no Brasil foram importantes na

construção de uma ideologia racial que priorizava a
população branca. Em sua obra ele discuti como a

História do Brasil foi se delineando como forma de
associar a brancura à força, saúde e à virtude. Desse

modo, nesse desenho da figura do branco como
sinônimo de progresso e desenvolvimento, a nação

brasileira foi sendo constituída com um propósito de
brancura. E para se atingir esse objetivo de “raça

brasileira saudável”, o autor apresenta o papel
fundamental da educação nesse processo. 

A ilustração da capa do livro, amplamente divulgada
pelo imaginário social, traduz essa ausência de conflitos

raciais, mesmo que para isso a população negra tenha
que se tornar “invisível” aos olhos da sociedade. Essa

imagem “explora a possibilidade de os indivíduos serem
realmente brancos apesar da cor de sua pele”.

 ( DAVILA, 2016, p. 27)
 

https://www.scielo.br/pdf/hcsm/v23s1/0104-5970-hcsm-23-s1-0227.pdf


Professora da UFMG, Nilma Lino Gomes “é graduada em
Pedagogia e mestra em Educação pela UFMG, além de

doutora em Antropologia Social pela USP. Sua atuação nas
áreas de Educação e Antropologia Urbana propiciou a

realização de pesquisas de relevo em tópicos como
organização escolar, formação de professores para a

diversidade étnico-racial, movimentos sociais e educação,
relações raciais, diversidade cultural e gênero.Em 2013 e 2014

foi reitora da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-brasileira – UNILAB –, tornando-se a

primeira mulher negra a ocupar o cargo mais importante de
uma universidade federal no Brasil” ( Disponível em

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/368-nilma-lino-
gomes).

GOMES (2017), EM SUA OBRA,  ORIENTA PENSAR A
HISTÓRIA DO NEGRO PARA ALÉM DA PERSPECTIVA DA

EXCLUSÃO, NÃO NO ENSEJO EM OBSCURECER O RACISMO,
MAS NO SENTIDO DE SOBREPOR ÀS LUTAS DO POVO NEGRO

NAS DIVERSAS CONQUISTAS ALCANÇADAS.

A autora destaca como o Movimento Negro se tornou
verdadeiras vias de emancipação, na medida em que

ele ensina e ressignifica o valor da população negra. A
título de exemplo, ela menciona a Frente Negra (1931) e

o Teatro Experimental do Negro (1940-1968) que
atuaram como importantes ferramentas de resistência
e de recrutamento do “povo preto” para buscarem por

seus direitos.
 

http://www.letras.ufmg.br/literafro/autoras/368-nilma-lino-gomes


Djamila Taís Ribeiro dos Santos é uma filósofa, feminista,
escritora e acadêmica brasileira. É pesquisadora e mestra

em Filosofia Política pela  Universidade Federal de São
Paulo. Tornou-se conhecida no país por seu ativismo na

Internet, atualmente é colunista do jornal Folha de S.
Paulo

 ( Fonte : https://pt.wikipedia.org/wiki/Djamila_Ribeiro).

“A intenção da coleção Feminismos Plurais é trazer para
o grande público questões importantes referentes aos

mais diversos feminismos de forma didática e acessível.
Com o objetivo de desmistificar o conceito de lugar de

fala, Djamila Ribeiro contextualiza o indivíduo tido como
universal numa sociedade cisheteropatriarcal

eurocentrada, para que seja possível identificarmos as
diversas vivências específicas e, assim, diferenciar os

discursos de acordo com a posição social de onde se fala.”

 (Disponível em https://www.amazon.com.br/Lugar-
Fala- DjamilaRibeiro/dp/8598349682/ref=asc_df_8598

349682/?tag=googleshopp00-)

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feminismo_negro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia_Pol%C3%ADtica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S.Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Djamila_Ribeiro
https://www.amazon.com.br/Lugar-Fala-


"Silvio Luiz de Almeida é um advogado, filósofo e
professor universitário. Atualmente, ocupa o cargo de

professor da graduação em Direito e da pós-graduação em
Direito Político e Econômico na Universidade

Prebisteriana Mackenzie". 
 

 ( Disponível em
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silvio_Luiz_de_Almeida).

 
 

Essa obra é importante no sentido de destacar o racismo
estrutural e compreender como as relações sociais
reproduzem as desigualdades raciais, haja vista as

diferenças de oportunidades entre negros e brancos em
diversos complexos da sociedade – político, econômico e

cultural. Essa reflexão revela como o sistema social é
organizado de modo a privilegiar a população branca, que

por sua vez, permite criar estratégias para combater a
“naturalização” dessas iniquidades com base nas

características da raça do indivíduo. 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Advogado
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Presbiteriana_Mackenzie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_Presbiteriana_Mackenzie


“Carla Akotirene é militante, pesquisadora e autora e
colunista no tema feminista negro no Brasil. Carla é

professora assistente na Universidade Federal da Bahia e
frequentemente citada pela sua investigação sobre

interseccionalidade.” 
 

(Disponível em https: / /pt.wikipedia.org /wiki
/Carla_Akotirene).

 
 

Em seu livro ela explica como o conceito de
interseccionalidade, traduzido pela articulação entre as
diversas formas de subordinação da sociedade, permite

que todas as condições desumanas sejam tratadas com o
mesmo grau de responsabilidade e ao mesmo tempo

possibilita notar que em certa medida uma condição de
submissão acentua outras categorias de dominação. Para

exemplificar, ela cita a mulher negra, que além das
condições de subordinação a que ela é exposta, fruto de
um enraizamento do pensamento patriarcal, percebe-se
que o fato dela ser negra a coloca em situação ainda mais

fragilizada.
 



Nessa obra são apresentados importantes autores
que discutem o conceito de “branquitude” que
remonta à falta de empatia com que os brancos
lidam com as desconformidades raciais e com

relação ao racismo.

As discussões apresentadas nesse livro evidenciam
como os homens brancos se omitem das

desigualdades raciais, associando as privações dos
negros a históricos passados de opressão, contudo,

sem reconhecer o papel que carregam na
reprodução e perpetuação dessas injustiças sociais.

Essas reflexões são um esforço em compreender
que, embora seja importante perceber os

desdobramentos que os ideais de raça tiveram para
os indivíduos, não se podem sustentar as

adversidades de oportunidades em fatos já
ocorridos, forjadas em uma relação harmoniosa de
democracia racial, enquanto o racismo impera. É

preciso pensar a racialização dos brancos e as
implicações desse lugar de pertencimento na

reprodução das desigualdades raciais. 
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