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Resumo: 

Este ensaio é um recorte do meu projeto de Tese do Doutorado em Educação, no Programa de 

Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Pretende 

abordar, a partir da história de vida de Docentes Afrodescendentes, os territórios e fronteiras que 

envolvem a Docência no Ensino Universitário, no que se refere ao Ensino, Pesquisa e Extensão 

desses sujeitos, que vivenciam um duplo lugar: Docente Afrodescendente e Pesquisador. Neste 

estudo pretendo utilizar a pesquisa qualitativa, de cunho descritivo, apresentando-se como um 

estudo de caso que representa uma característica a Particularidade. A pesquisa qualitativa 

responde a questões bem particulares, com realidades que não podem ser quantificadas, pois 

trabalha com um universo amplo de significados, motivos, valores, aspirações. Na efetivação 

dos objetivos propostos nesta investigação, utilizarei o campo do imaginário através dos estudos 

realizados por Castoriadis a partir de duas dimensões: a social-histórica e a individual. Assim, 

essa pesquisa busca compreender, através do imaginário instituído e instituinte, os sentidos 

construídos pelos professores sobre a docência no Ensino Universitário. Para realizar o estudo 

da história de vida, que contém uma complexidade de experiências vividas sob diferentes 

circunstâncias, utilizarei à metodologia da História Oral, sob o  aspecto da História Oral de 

Vida. A História Oral baseia-se no registro dos fatos ocorridos  entre o passado e o presente, ou 

seja, o passado como fenômeno renovado no presente, num processo contínuo de novas 

significações. Em seus relatos, poderão ser revelados, alguns segredos a respeito da docência, 

oportunizando, assim, conhecer os elementos que fizeram parte de seus processos de formação, 

possibilitando, com isso, o entrelaçamento das questões pessoais e profissionais. O tema deste 

estudo surgiu por meio das experiências na docência no estado do Paraná, na Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), e de envolvimentos em pesquisa anteriores dentre 

as quais: participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social 
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(GEPEIS) da (UFSM) e no Grupo de Estudos Etno-Culturais (GEEC) da UNIOESTE. Assim, 

proponho reconstruir os territórios e fronteiras de docência desses sujeitos, na tentativa de 

identificar e compreender suas estratégias de inserção social e profissional, o significado da 

dimensão étnico-racial e de gênero em suas vidas e em sua ação como docentes (ensino, 

pesquisa e extensão) em universidades públicas. 

Palavras-chave: 

Docentes Afrodescendentes, Ensino Universitário, Formação de Professores. 

 

Introdução 
 
Este artigo é um recorte da minha pesquisa do Doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Santa Maria (PPGE/UFSM), sobre os estudos de pesquisas que 

envolvem os Docentes Afrodescendentes no Ensino Universitário. O objetivo principal é pesquisar os 

territórios e fronteiras que envolvem a Docência no Ensino Universitário, no que se refere ao Ensino, 

Pesquisa e Extensão desses sujeitos, que vivenciam um duplo lugar: Docente Afrodescendente e 

Pesquisador. Neste estudo pretendo utilizar a pesquisa qualitativa, de cunho descritivo, apresentando-

se como um estudo de caso que representa uma característica a Particularidade. A pesquisa qualitativa 

responde a questões bem particulares, com realidades que não podem ser quantificadas, pois trabalha 

com um universo amplo de significados, motivos, valores e aspirações.  

A partir dessas idéias, a efetivação dos objetivos propostos nesta investigação, contará com o campo 

do imaginário através dos estudos realizados por Castoriadis a partir de duas dimensões: a social-

histórica e a individual. Assim, essa pesquisa busca compreender, através do imaginário32 instituído e 

instituinte, os sentidos construídos pelos professores sobre a docência no Ensino Universitário. Para 

realizar o estudo da história de vida, que contém uma complexidade de experiências vividas sob 

diferentes circunstâncias, utilizarei à metodologia da História Oral, sob o  aspecto da História Oral de 

Vida. A História Oral baseia-se no registro dos fatos ocorridos  entre o passado e o presente, ou seja, o 

passado como fenômeno renovado no presente, num processo contínuo de novas significações. Em 

seus relatos, poderão ser revelados, alguns segredos a respeito da docência, oportunizando, assim, 

conhecer os elementos que fizeram parte de seus processos de formação, possibilitando, com isso, o 

entrelaçamento das questões pessoais e profissionais. O tema deste estudo surgiu por meio das 

experiências na docência no estado do Paraná, na Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

(UNIOESTE), e de envolvimentos em pesquisa anteriores dentre as quais: participação no Grupo de 

                                                           
32 Falamos de imaginário quando queremos falar de alguma coisa "inventada" - quer se trate de uma invenção 
absoluta ("uma história inventada em todas as suas partes"), ou de um deslizamento, de um deslocamento de 
sentido, onde símbolos já disponíveis são investidos de outras significações normais ou canônicas. 
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Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social (GEPEIS) da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) e no Grupo de Estudos Etno-Culturais (GEEC) da UNIOESTE. 

 A ênfase do estudo, é  reconstruir os territórios33 e fronteiras34 de docência desses sujeitos, na 

tentativa de identificar e compreender suas estratégias de inserção social e profissional, o significado 

da dimensão étnico-racial e de gênero em suas vidas e em suas ações como docentes (ensino, pesquisa 

e extensão) nas Universidades Públicas.  

Essa preocupação em torno do docente afrodescendente no Ensino Universitário soma-se aos estudos 

de Oliveira (2006), Praxedes (2009) Teixeira (1998) quando se observa que, são poucos estudos em 

torno desse profissional. Dessa forma, o contexto em que se insere este estudo é marcado por 

mudanças oriundas de várias instâncias que afetam, de formas diversas, a inserção dos docentes 

afrodescendentes no Ensino Superior. Desde o início da colonização do Brasil eram muitos os 

obstáculos enfrentados pela população afrodescendente para o acesso às escolas. Durante o império, 

através da Lei do Ventre Livre (1871) houve uma tentativa de inserção dessa população no ensino 

escolarizado. Em 1878, a partir do Decreto de Leôncio de Carvalho são instituídas às escolas noturnas, 

essas eram dirigidas aos negros livres e libertos. Mesmo assim existem registros de que em algumas 

cidades, alguns escravos conseguiam freqüentar  as escolas noturnas e que, em outras, se vetava a 

presença dos mesmos, excluindo-os da educação. 

 
As escolas noturnas representaram no período em questão uma estratégia de desenvolvimento 

da instrução pública, tendo em seu bojo poderosos mecanismos de exclusão, baseados em 

critérios de classe (excluíam-se abertamente os cativos) e de raça (excluíam- se também os 

negros em geral, mesmo que fossem livres e libertos). Ainda que amparadas por uma reforma 

de ensino, que lhes dava a possibilidade de oferecer instrução ao povo, essas escolas tinham 

de enfrentar o paradoxo de serem legalmente abertas a todos em um contexto escravocrata, 

por definição, excludente (GONÇALVES e  SILVA, 2000 p. 136). 

 
 
Vale lembrar que a educação formal possuía uma visão de cunho religioso, voltado para a alienação e 

dominação do “ser humano”. A posição do clero perante os negros era sólida e ideológica, com fins de 
                                                           
33 A utilização do termo território nesta pesquisa não está atrelada ao espaço físico ou ao conceito de Estado-
Nação, o significado de território, está estritamente ligado, a noção de identidade. 
34 Em suma, a fronteira é um marco que limita e separa e que aponta sentidos socializados de reconhecimento. 
Com isso podemos ver que, mesmo nesta dimensão de abordagem fixada pela territorialidade e pela geopolítica, 
o conceito de fronteira já avança para os domínios daquela construção simbólica de pertencimento a que 
chamamos identidade e que corresponde a um marco de referência imaginária que se define pela diferença. 
(PESAVENTO, Sandra Jatahy. Além das fronteiras. In: MARTINS, Maria Helena (Org.). Fronteiras culturais: 
Brasil – Uruguai – Argentina. São Paulo: Ateliê Editorial, 2002.p.36) 
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conquista da alma dos chamados “cativos”, opondo-se muitas vezes de uma forma muito rústica 

através das legislações impostas na época. 

A Lei Áurea de 13 de maio de 1888, que “extinguiu a escravidão no país”, não agradou aos 

latifundiários pela perda da propriedade da mão-de-obra dos negros escravizados, apoiando a causa 

republicana que estava em destaque. Essa mudança do regime político do Brasil, que passou da 

Monarquia para a República, não significou a alteração do quadro de exclusão da população negra do 

país. Como afirma Andrews, os negros 

 
eram  “excluídos seja politicamente em decorrência das limitações da República no que se 

refere ao sufrágio e a outras formas de participação política; seja social e psicologicamente, 

em face das doutrinas do racismo científico e da ‘teoria do branqueamento’; seja ainda 

economicamente, devido às preferências em termos de emprego em favor dos imigrantes 

europeus” (ANDREWS, 1991, p. 26). 

 
Dessa forma, a exclusão se estendia para o campo educacional, em que era comum as escolas imporem 

restrições à população negra ou até proibirem a sua matrícula, mantendo assim os negros afastados da 

escola. 

No século XX, aparecem às primeiras associações organizadas de apoio à população negra contra a 

exclusão, o preconceito e a discriminação. Surgem as organizações associativas negras que eram 

constituídas por instituições beneficentes nas quais educação e assistência social andavam juntas. 

Tinham como propósito o caráter notadamente cívico, cultural e recreativo, exercendo [...] “um 

importante papel de mobilização e conscientização raciais da população de ascendência africana” 

(DOMINGUES, 2007, p. 26). Mesmo não influenciando diretamente no ensino escolarizado, foram de 

suma importância para a construção da consciência desse povo, inserindo-o e incitando-o a lutar 

contra o preconceito e a discriminação racial. 

Em 1931, a Frente Negra Brasileira (FNB), na cidade de São Paulo, teve um destaque pela sua 

organização e estruturação que relegaram aos movimentos sociais. Permaneceu até meados de 1937, 

com a implementação da ditadura, através de Getúlio Vargas no Estado Novo,  declarando como 

ilegais a formação de organizações de movimentos sociais.  

Surge então, em 1943 a entidade União dos Homens de Cor (UHC), a qual tinha como finalidade 

elevar o nível econômico e intelectual das pessoas de cor em todo o território nacional, de maneira que 

as tornassem aptas a ingressarem na vida social e administrativa do país, teve João Cabral Alves como 

presidente da UHC. Na área educacional uma das reivindicações era tornar gratuito o ensino em todos 

os graus, admitindo brasileiros de cor como pensionistas do Estado em todos os estabelecimentos de 

ensino superior do país, inclusive, nos estabelecimentos militares.  
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Em 1944, foi fundado o  Teatro Experimental do Negro (TEN), no Rio de Janeiro,  tendo como 

liderança Abdias do Nascimento e sua proposta era formar um grupo teatral apenas com atores negros. 

A educação continuava sendo vista como meio de conquista e igualdade moral, intelectual, cultural, 

artística, econômica e política. Em  meados de 1946, o TEN criou cursos de alfabetização, visando 

proporcionar qualificação mínima para a participação do indivíduo na campanha teatral. 

Com o fim da Ditadura e a redemocratização do país, na década de 80, o movimento negro, que estava 

unificado, começou a atomizar-se, emergindo diversos grupos pelo país. Buscava-se um currículo 

multicultural nas escolas e os grupos reivindicavam ao governo cursos de qualificação de professores, 

voltados para a uma prática de ensino multirracial e poliétnica, exigiam também, uma revisão dos 

livros didáticos e de literatura infantil e juvenil, de modo a abolir deles a veiculação de conteúdos 

depreciativos acerca do negro. 

Na década de 1990, os grupos passaram a atuar em frentes específicas e, na área da educação surge: 

em Florianópolis, o Núcleo de Estudos Negros (NEN); em São Paulo a Associação Afro-Brasileira de 

Educação Cultural e Preservação da Vida; no Rio de Janeiro o Grupo Educafro; e a Cooperativa Steve 

Biko, em Salvador. Vale destacar, que nessa década, o movimento negro agregou uma nova linha de 

reivindicação que contemplam a diversidade. Esse  movimento político em prol do maior acesso do 

afrodescendente à universidade, propõe uma mudança na reforma educacional.  A partir daí, surgem 

novos marcos legais para a educação, através de Políticas Públicas que objetivam o desenvolvimento 

de novas capacidades técnicas administrativas, incluindo entre outras questões, novos conteúdos de 

ensino da escola pública e da formação de educadores (as). As Políticas públicas dessa natureza, 

contribuíram para um amplo movimento tendo como horizonte à revisão dos currículos e dos materiais 

pedagógicos em todos os níveis de ensino e, especificamente, dos livros didáticos no que tange a 

constituição social, demográfica, cultural e política do povo negro, incluindo nas discussões sobre a 

temática toda a comunidade escolar. Salientando, nesse processo, a necessidade urgente e emergente  

de diretrizes para uma sólida formação do profissional da educação tendo como enfoque, dentre outras 

questões, as abordagens referentes à Educação das Relações étnico-raciais pois, 

 
Crianças brasileiras de todas as origens étnico-raciais têm direito ao conhecimento da beleza, 

riqueza e dignidade das culturas negro-africanas. Jovens e adultos têm o mesmo direito. Nas 

universidades brasileiras, procure nos departamentos as disciplinas que informam sobre a 

África. Que silêncio lamentável é esse, que torna invisível parte tão importante da construção 

histórica e social de nosso povo, e de nós mesmos? (RIBEIRO, 2002, p. 150). 

 
 

Durante muito tempo, a relação excludente presente na prática social mais ampla fez com que 

estudantes pertencentes a etnias oprimidas fossem submetidos ao fracasso escolar. Várias teorias 

tentavam explicasse o fracasso escolar com base em características biológicas que apontariam para 
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uma suposta inferioridade genética relacionada à raça. Essa perspectiva serviu, segundo Apple (1997), 

para que vários governantes e formuladores de políticas neoliberais e conservadoras legitimassem a 

eliminação dos direitos sociais e educacionais de pobres, mulheres e negros. Nessa direção pode-se 

afirmar que a educação escolar historicamente tem sido uma das responsáveis para que essas minorias 

assumissem posições sociais inferiores. Assim, a identidade étnica e racial é também uma questão de 

saber e, de poder, e de saber/poder. De acordo com Silva (2000), “a própria história do termo mais 

fortemente polêmico, o de ‘raça’, está estreitamente ligado às relações de poder que opõem o homem 

branco europeu às populações dos países por eles colonizados” (2000, p.100). Conforme estudos de 

Rosemberg (1987), foi detectado que o negro tem uma trajetória escolar muito mais difícil em 

comparação com às crianças brancas. A pesquisadora ressalta que as dificuldades, sobretudo as 

condições financeiras, impulsionam de maneira precoce o negro para o mercado informal de trabalho, 

fator que contribui para repetência e a evasão escolar. 

Gonçalves (1985) analisa que o preconceito racial e a discriminação se proliferam, nas escolas, através 

de mecanismos ou do funcionamento do ritual pedagógico entendido como a actorialização35 da 

prática pedagógica vivenciada na sala de aula, a qual exclui dos currículos escolares a história de luta 

dos negros na sociedade brasileira. 

Segundo os dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA36 (2008) enquanto a média de 

anos de estudos das pessoas brancas com idade superior a 15 anos, que era de 5,2 anos em 1988, 

passou para 8,3 anos duas décadas depois, entre os negros do mesmo grupo etário o indicador passou 

de 3,6 para 6,5 anos em igual período. Com isso, a diferença entre os totais de anos de estudos de 

brancos e negros passou de 1,6 ano para 1,8 ano. Outra questão importante é o fato de que 55,3% dos 

jovens entre 11 e 14 anos cursam a série errada. Entre brancos, a parcela é de 45,7%, contra 62,3% de 

negros.  

Muito tempo se passou e houve uma expansão do ensino superior. Segundo os dados do Censo 

Nacional da Educação (CNE) apurou que em 2008 existiam 2.252 instituições de Ensino Superior  no 

Brasil, ao passo que  em 1998 existiam apenas 973 instituições. Esses dados revelam que houve um 

aumento de 131,4% em apenas uma década. O número de vagas também foi ampliado, de 803.919 

para 2.823.942 no mesmo período, havendo um acréscimo de 271%. Vale lembrar, que no referido ano 

houve o surgimento da educação a distância que disponibilizou 1.699.499 vagas em 2008, dos cursos 

tecnológicos que ofertaram 464.108 vagas. Tal expansão é relevante e traz muitas conseqüências. De 

um lado, há o aumento das possibilidades de acesso ao ensino universitário por parte da população e, 

                                                           
35 A actorialização é um dos componentes da discursivização. É o procedimento pelo qual se instituem os atores 
do discurso, seja os da enunciação (aquele que fala ou aquele para quem se fala), seja os do enunciado (aqueles 
de quem se fala). 
36 Disponível em: http://www.ipea.gov.br, acesso em 19/09/2011. 

http://www.ipea.gov.br/
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de outro lado, têm-se as questões estruturais que, na maioria das vezes, não acompanham o processo 

de expansão na mesma velocidade.  

Porém, os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)37 revelam que 

entre 1997 e 2007 o acesso dos negros ao ensino superior cresceu, mas continua sendo metade do 

verificado entre os brancos. Entre os jovens brancos com mais de 16 anos, apenas de 3%  

freqüentavam o ensino superior, em 2007 esse número ampliou para 5,6%. Entre os negros esse 

percentual em 1997, era de 1% e, em 2007, passou para 2,8%. Dessa forma, verificamos que a 

inserção do negro como aluno no ensino superior é inferior ao número desejado, e como docentes esse 

número é ainda menos significativo. 

Este estudo está direcionado às questões relativas à formação dos professores afrodescendentes, por 

serem aspectos pouco abordados e discutidos na educação e, também, devido ao fato de a autora desta 

pesquisa pertencer a este grupo étnico racial, pois segundo Cunha (1999, p.17), "as pesquisas, sabe-se, 

têm histórias e, não raro, elas se vinculam às histórias de seus pesquisadores, muitos dos quais têm 

testemunhado em suas obras como os objetos escolhidos para o estudo estão ligados e se construíram 

a partir das próprias trajetórias pessoais." Sendo a sociedade  formada por grandes grupos sociais 

como: homens, mulheres, etnias, nações, colaborando para que os sistemas sociais sejam compostos 

de indivíduos que diferem uns dos outros em vários sentidos, foi utilizada a contribuição de Tajfel 

apud CHAGAS (1996, p.21), para a identificação social dos professores, que diz: 

Não há dúvidas de que a imagem ou conceito que um indivíduo tem de si próprio é 

infinitamente mais complexa, tanto nos seus conteúdos como derivações, do que a identidade 

social tal como é aqui definida e circunscrita. Tajfel apud CHAGAS (1996, p.21) 

 

Com esse suporte, busquei identificar quais as representações que os professores possuem da palavra 

"afro-brasileiro" e, também, as implicações deste termo no conceito de negritude. Munanga (1988) 

define que a negritude está composta por três palavras: identidade, fidelidade e solidariedade. A 

identidade é a condição assumida de ser negro com orgulho; a fidelidade é  priorizar a ligação com a 

terra-mãe e a solidariedade é o sentimento de   irmandade entre  negros do mundo.   

No Brasil, os estudos em torno do docente afrodescendente na educação têm  sido unânimes em 

mostrar a importância desse enfoque no trabalho pedagógico e histórico. É sentida, pois, a necessidade 

dessa abordagem, devido à pluralidade cultural da realidade brasileira e à iniciativa de alguns 

profissionais da educação de construir e inserir conhecimentos desse tema no trabalho educacional. 

Esta pesquisa se inclui nessa perspectiva quando objetiva rememorar alguns dos processos vividos e 

                                                           
37  Disponível em http://www.brasil.gov.br , acesso em 19/09/2011. 
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sentidos pelos professores negros no espaço pedagógico, na família, na religião, entre outras, visando 

suscitar reflexões e conflitos de questões étnicas, raciais, e de gênero  em seus imaginários instituído e 

instituinte ocorridos  durante seus  processos de formação. 

Esta pesquisa foi estruturada a partir da concepção de que a formação do professor não acontece 

apenas em decorrência da sua atuação profissional e da sua formação institucional, mas, sim, do 

processo pelo qual a pessoa se constituiu, através de suas experiências vividas e sentidas, e que, de 

uma forma ou de outra, contribuem na formação da identidade profissional. 

Nesse sentido, à escuta de docentes afrodescendentes é uma forma de conhecer seus trajetos no ensino 

superior. "Dar voz a estes professores" é uma forma de conhecer, através de suas histórias de vida, os 

processos formativos, apreendidos ao longo de suas vidas e, por  vezes, silenciados. Segundo Teodoro 

(1996, p. 97-98), 

[...] não se pode ignorar que silenciar o discurso dos oprimidos, da diferença marginalizada, é 

também  uma maneira de aniquilá-los, de torná-los de fato invisíveis, decretando sua 

anomalia, sua ausência enquanto grupo. A elite precisa desse silêncio, particularmente para 

poder exercer o seu paternalismo e falar pelo negro, apaziguando, de tempos em tempos, sua 

consciência culpada. Contudo, por enquanto, nós acreditamos que, se os negros e os mestiços 

começarem a dar voz, ouvido e visibilidade a si próprios, a imprensa brasileira, o governo, a 

parcela não-negra da sociedade virão a fazer o mesmo. (grifo do autor) (TEODORO, 1996, p. 

97-98) 

 

O trabalho com histórias de vida possibilita conhecer os caminhos percorridos por esses professores ao 

longo de suas vidas e as questões que envolvem suas relações com a escola.  Tais questões vão sendo 

tecidas cotidianamente e transformam suas ações e os seus significados enquanto professores. Para 

Castoriadis (2005, p.221) "não há sentido que nos seja dado no presente, ou que seja fiador e garantia 

de sentido, só há o sentido que criamos na e pela história". Isso contribui para que lancemos um olhar 

mais significativo às trajetos  de vida dos professores como mobilizadores de sentidos e de outros 

saberes não valorizados nos seus processos de formação inicial e continuada.  

Esses professores, ao revisitarem o passado, realizam uma reconstrução dos acontecimentos 

significativos  em seus trajetos de vida profissional que a história oficial não contemplou. 

Para o exercício da docência no Ensino Universitário, não é exigido um pré-requisito sobre os 

conhecimentos básicos de como ensinar. O professor necessita realizar um concurso, e, é avaliado por 

meio de uma prova escrita, prova didática e de títulos.  Para Morosini (2001):  “A docência 

universitária tem sido considerada uma caixa de segredos”, pois existem fronteiras no processo de 

ensinar, “ficando o mesmo afeto à instituição educacional, que por sua vez o pressupõe integrante da 

concepção de liberdade acadêmica docente”. (MOROSINI, 2001, p.15). Isso quer dizer que existem 
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jogos de poder e que, as falhas sobre como ensinar são justificadas na defesa da autonomia docente. 

Porém, depois que ele está adaptado na instituição, em alguns casos, continua as omissões e os jogos 

de poder. 

Para Foucault,  
O que é afinal um sistema de ensino senão a ritualização da palavra; senão uma qualificação 

e uma fixação dos papéis para os sujeitos que falam; senão a constituição de um grupo 

doutrinário ao menos difuso; senão uma distribuição e uma apropriação do discurso com seus 

poderes e saberes? (FOUCAULT, 1996, p. 44) 

 

Percebe-se então que os docentes, mesmo não possuindo uma formação específica para o exercício da 

docência, em muitos casos, as práticas pedagógicas que realizam são bem sucedidos. Para alguns o 

sucesso ocorre devido os saberes das experiências construídos pelos processos de formação pelos 

quais esse docente se constituiu, através das vivências enquanto aluno ou mesmo como professor. A 

aprendizagem dos saberes para ensinar fica a critério de iniciativas e compromissos individuais. 

 Assim, a iniciativa formativa de pesquisadores está relacionada com as pesquisas que esses 

desenvolvem ao longo da carreira profissional incentivados pelos órgãos de fomento das  instituições 

que trabalham. Percebe-se então, que o espaço da formação, como o lugar de autonomia do 

profissional é instituição de ensino. O profissional se sente muito mais desafiado e cobrado a investir 

na sua permanente formação para enfrentarem novos desafios na pesquisa.  

As reflexões aqui apresentadas remetem para a necessidade de se desenvolver pesquisas que tenham a 

Docência Afrodescendente como foco e sua relação com as questões étnico-raciais como 

problemática. Indicam também que a invisibilidade e a naturalização desta docência refletem o lugar 

que tem sido historicamente destinado à população Afrodescendente. 

Nota-se que a sociedade demarca e, dita os "lugares" em que o afrodescendente pode caminhar e os 

"lugares" onde o afrodescendente não pode permanecer. A condição racial demonstra que em muitos 

espaços sociais a presença de pessoas afrodescendentes encontra fronteiras. Nessa segregação, não 

institucionalizada, a reação é abafada como forma de evitar o conflito. Muitas vezes a diferença está 

sempre no outro e como eu não sou o outro, eu não consigo me incluir no processo. 
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