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Resumo: A pesquisa discute as políticas de ingresso na educação superior no âmbito da 

graduação na universidade federal brasileira. Com a diversificação étnica, racial e cultural do 

público discente, promovida de forma marcante pelas ações afirmativas, que iniciaram nos 

anos 2000 até a atualidade, este estudo problematiza o momento em que novos cenários 

acadêmicos surgem e tensionam por reflexões sobre a docência universitária, considerando 

sua complexidade e dinâmica multidimensional. A pesquisa foi realizada entre os anos 2010 a 

2014 no curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e 

objetivou analisar rupturas (mudanças, interferências, interrupções em ações, práticas e 

convivências historicamente comuns) e configurações (realidades que se reconstroem e se 

refazem) promovidas pelas cotas raciais, na perspectiva dos docentes. A metodologia seguiu 

a abordagem qualitativa, realizada por entrevista semiestruturada com oito docentes que 

atuam em disciplinas específicas naquele curso, analisadas pela Análise Textual Discursiva 

(MORAES; GALIAZZI, 2009). Também foi realizada pesquisa documental, mapeamento de 

ações institucionais e no curso, a fim de refletir sobre as propostas existentes para qualificação 

do ensino e da extensão que orientem à valorização da história e cultura afro-brasileira e 

africana. O marco teórico valorizou a produção científica de intelectuais negros 

contemporâneos, numa perspectiva multidisciplinar. Pesquisas em andamento, realizadas no 

transcurso do doutorado, também integram esta discussão. Os resultados apontam desafios às 

instituições quanto à necessidade de problematizar as relações pedagógicas e práticas no curso 

pesquisado, que promovem a separação entre estudantes cotistas e não cotistas e distribuem 

de forma desigual as oportunidades acadêmicas nas disciplinas. Apontam ainda a necessidade 

de inclusão de conteúdos e disciplinas nos currículos dos cursos de graduação a fim de 

promover a presença e valorização da história, epistemologias, conhecimentos e saberes dos 

povos afrobrasileiros e indígenas. Questões que se relacionam diretamente às indicações das 

conferências abordadas neste artigo, quais sejam, Conferência Mundial sobre Ensino Superior 

– Paris/2009; III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata – Durban/África do Sul/2001 e III Conferência Regional 

de Educação Superior para a América Latina e o Caribe – CRES - Córdoba/Argentina/2018.  
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1. Considerações iniciais - A Docência Universitária: cenário multidimensional 

O presente artigo propõe reflexões entre os achados de pesquisa de mestrado em 

educação e a concepção de docência universitária no contexto da ampliação do acesso a 

grupos sociais discriminados na universidade federal brasileira. Tais achados problematizam o 

contexto universitário considerando a grande diversificação étnica, racial, cultural, 

socioeconômica do público discente promovida pelas ações afirmativas e os desafios que aí se 

inauguram, ou se renovam, nas instituições. A dissertação debruça-se sobre as cotas raciais, 

uma tipificação de ação afirmativa, direito que beneficia estudantes negros, sendo trazidas as 

concepções dos professores do curso de Medicina da UFRGS a respeito da política e do 

ingresso dos estudantes negros no curso.  

Discorrer sobre o ambiente universitário e as relações que nele se estabelecem é uma 

tarefa deveras desafiadora. Zabalza (2004) em sua obra sobre o ensino universitário tenta 

alcançar uma reflexão panorâmica “sobre a forma como ver a universidade e o trabalho 

formativo que nela se realiza”, sendo que já na introdução reconhece sua complexidade social 

e cultural e seu cenário muldimensional (p. 6-7; 10).  Tomaremos aqui algumas ideias do 

autor a fim de traçar caminhos reflexivos entre os temas propostos.  

O autor afirma que a universidade é um espaço de tomada de decisões formativas e 

que nele se entrecruzam diversas dimensões. A docência como central, ou seja, concebida 

como o resultado dessa complexidade de dimensões, é envolvida por quatro vetores em uma 

visão interna: o contexto institucional, o conteúdo dos cursos/currículo, os professores, os 

alunos; e quatro eixos externos, que “incidem de maneira direta na definição do significado e 

na administração do ‘mundo universitário”, quais sejam: mercado de trabalho, colégios 

profissionais e sistemas de credenciamento, avanços da ciência, cultura e pesquisa e as 

políticas de educação superior (p. 9-10).  

Ressalta que a política universitária é concebida como um conjunto de influências 

externas, sendo a legislação sobre a universidade e a concessão de recursos financeiros os 

aspectos que mais influenciam as instituições (p. 10). Nessa direção, busca-se tecer reflexões 

sobre duas influências externas que vêm impactando fortemente as instituições e as 

perspectivas sobre docência: as políticas afirmativas e as diretrizes dos congressos 

internacionais e latino-americanos sobre educação superior. Para isso, consideramos o 

seguinte entendimento do autor  

 

O que foi dito anteriormente deve servir para deixar claro que as aulas ministradas 

na universidade não são a universidade nem o é a organização dos cursos, e sim todo 

um complexo em cujo centro se entrecruzam dimensões dos mais diversos tipos que 

interagem entre si, condicionando cada um dos aspectos de seu funcionamento 

interno (ZABALZA, 2004, p. 12).  



 

 

Neste cenário complexo de entrecruzamentos, propõe-se aqui, inicialmente, retomar as 

diretrizes sobre a educação superior contemporânea no contexto global e latino, as quais 

orientam os objetivos formativos dessa etapa educacional. São evocados alguns fundamentos 

constantes na declaração final da Conferência Mundial sobre Ensino Superior – Paris/2009; 

de garantia de direitos emanados pelas Declarações e Plano de Ações da III Conferência 

Mundial de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata – 

Durban/África do Sul/2001; e na declaração final da III Conferência Regional de Educação 

Superior para a América Latina e o Caribe – CRES - Córdoba/Argentina/2018. 

As ênfases dadas são para as questões além da concepção da formação profissional e 

técnica, mas que se relacionem com a formação humana, construção da igualdade, equidade, 

justiça social entre sujeitos e povos, respeito aos direitos humanos, combate ao racismo e 

discriminação racial. Questões essas que envolvem diretamente a docência universitária, pois 

é intencionalmente formativa. 

Por fim, serão estabelecidas algumas reflexões sobre os achados da pesquisa do pós-

graduação que indicam desafios às universidades para o alcance de uma formação humana e 

conectada com os objetivos da educação superior contemporânea. O marco teórico estará 

presente na composição de todo o corpo do texto. 

 

2. Diretrizes contemporâneas para a Educação Superior: bem público social, 

direito humano universal, combate ao racismo e à discriminação racial 

 

Buscar referências sobre a educação superior em três grandes conferências, duas 

mundiais e uma regional, é reconhecer grandes movimentos realizados por diversas pessoas, 

sociedade civil, grupos sociais, países, organizações regionais e internacionais, a fim de 

construir e indicar aprofundamentos das temáticas e caminhos a seguir. Nelas são expressos 

interesses e objetivos comuns. Indicam aspirações e metas, muitas estando no horizonte do 

futuro, em composição, considerando que envolvem práticas históricas fundamentadas em 

culturas globais, regionais e institucionais, mas, que por vezes, influenciam e induzem a 

criação de políticas públicas. Assim, busca-se tais diretrizes para reflexão sobre a docência 

universitária no momento atual, dialogando com o contexto brasileiro de políticas de ação 

afirmativa e com as tensões que ocorrem no nível micro institucional. 

A Conferência Mundial sobre Ensino Superior realizada em 2009/Paris pela UNESCO 

posiciona-se na discussão de novas dinâmicas do ensino superior e pesquisas, dando ênfase na 



 

perspectiva de mudança e desenvolvimento social. Destaque-se a ideia fundamental sobre a 

responsabilidade social da educação superior 

 

4. A educação superior não deve apenas fornecer práticas sólidas para o mundo 

presente e futuro, mas deve também contribuir para a educação de cidadãos éticos, 

comprometidos com a construção da paz, com a defesa dos direitos humanos e com 

os valores de democracia. (UNESCO, 2009, p. 02) 

 

Quanto ao acesso, igualdade e qualidade cita no item 7 que houve grandes esforços 

promovidos pelos sistemas nacionais. No entanto, reforça que “acesso apenas não é o 

suficiente. Muito mais precisa ser feito. Esforços devem ser feitos a fim de garantir o sucesso 

dos aprendizes” (idem, p. 2-3). Este aspecto vem sendo amplamente debatido nas 

universidades brasileiras no momento atual, principalmente no contexto da diversificação do 

público discente promovido pelas cotas. Uma das nuances está relacionada a valorização e 

protagonismo dos conhecimentos e saberes dos povos locais. Nesse aspecto a conferência 

chancela que 

 

Sistemas nativos de conhecimento podem aumentar nosso entendimento com 

relação aos desafios emergentes; a educação superior deve criar mutuamente 

parcerias vantajosas e sociedades civis para facilitar a transmissão e o 

compartilhamento de conhecimento adequado. (ibidem, p. 05) 

 

Por fim, o documento faz um convite à ação no que se refere à necessidade de 

políticas específicas: 

 

51. Os Estados Membros, que trabalham com a colaboração de todos os 

investidores, devem desenvolver políticas e estratégias em níveis de sistema e 

institucional para: 

a) Manter e, se for possível, aumentar o investimento no ensino superior a fim de 

sustentar continuamente a qualidade e a igualdade, além de promover a 

diversificação tanto no fornecimento do ensino superior quanto nos meios de seu 

financiamento; (...) (ibidem, p. 06) 

 

No Brasil em 2009, ano de realização da conferência de Paris, a implementação de 

políticas de ação afirmativa já vinha progressivamente se firmando, bem como uma série de 

ações históricas voltadas à educação superior que se constituíram marcos nesse campo. 

Embora concretizadas progressivamente a partir do início dos anos 2000 nas universidades, o 

ideário da existência de políticas reparadoras das desigualdades estruturais edificadas pelo 

racismo tem sua gênese nos movimentos nacionais de protesto dos negros desde início do 

século XX. Eles pautavam por garantias em benefício da população negra em que a bandeira 

de lutas pelo direito à educação sempre foi pauta presente, com diferentes significados 

(GONÇALVES; SILVA, 2000; FERNANDES, 1986).  



 

Nesse sentido, a III Conferência de Durban/África do Sul ocorrida em 2001 foi um 

importante espaço de debates e construção comum de ações na luta antirracista mundial e no 

avanço das pautas. Como precedentes ocorreram as Conferências Mundiais de Combate ao 

Racismo e à Discriminação Racial em Genebra em 1978 e 1983. Em Durban foi demandado 

ao Brasil a assunção de políticas inclusivas de ingresso da população negra à educação 

superior, indicação que teve desdobramentos positivos pelos panoramas políticos favoráveis 

no período de 2000 a 2016. 

A declaração final é extensa e sinaliza muitas questões em um documento de 71 

páginas que merece apreciação e discussão aprofundada pelas instituições. Destaque-se aqui 

algumas diretrizes que sinalizam a necessidade da garantia de direitos. Em todo o documento 

é referendada a existência do racismo, da discriminação racial e da violência que geram 

socialmente, o que é citado já na primeira parte “a assunção de que o racismo segue forte nas 

relações sociais e continua promovendo vítimas”: 

 

Alarmados pelo ressurgimento e persistência do racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata nas suas formas e manifestações contemporâneas 

mais sutis e, assim como por outras ideologias e práticas baseadas em discriminação 

ou superioridade racial ou étnica (Declaração III Conferência de Durban, 2001, p. 

04) 

 

Evoca as garantias e princípios da igualdade e não-discriminação já firmados na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, incentivando  

 

o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de qualquer tipo, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 

ou qualquer outro tipo de opinião, origem social e nacional, propriedade, nascimento 

ou outro status; (idem, p. 02) 

  

Em outro segmento do documento é referido que há falha no combate ao racismo e na 

denúncia de situações que assim se configuram “especialmente pelas autoridades públicas e 

pelos políticos em todos os níveis”, o que acaba por contribuir à sua perpetuação (ibidem, p. 

04). Declara nas Questões Gerais  

 

4. Afirmamos, também, a grande importância que atribuímos aos valores de 

solidariedade, respeito, tolerância e multiculturalismo, que constituem o fundamento 

moral e a inspiração para nossa luta mundial contra o racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata, tragédias inumanas que durante demasiado tempo 

têm afetado os povos de todo mundo, especialmente na África (p. 06) 

 

Por fim e muito importante no que se refere à educação, o plano de ações indica no 

item 10 aos africanos e afrodescendentes, evocando os Estados a  



 

assegurarem o acesso à educação e a promoverem o acesso a novas tecnologias que 

ofereçam aos africanos e afrodescendentes, em particular, a mulheres e crianças, 

recursos adequados à educação, ao desenvolvimento tecnológico e ao ensino à 

distância em comunidades locais; ainda, insta os Estados a promoverem a plena e 

exata inclusão da história e da contribuição dos africanos e afrodescendentes no 

currículo educacional (ibidem, p. 27); 

 

Destaca-se novamente a indicação de valorização da história e cultura dos povos 

locais, o que será discorrido a seguir no caso brasileiro.  

Essenciais também as diretrizes da III Conferência Regional de Educação Superior 

para América Latina e Caribe - CRES, recém ocorrida em junho de 2018 em 

Córdoba/Argentina que se configurou em importante discussão contemporânea. Foi proposta 

na relação direta aos movimentos ocorridos no ano de 1908 na mesma cidade, em que os 

estudantes questionavam o ensino nas universidades nos princípios do século XX. Reunindo 

reitores e autoridades de instituições de toda América Latina, as conferências preparatórias 

ocorreram em diversos países e instituições, tratando de temáticas relacionadas aos desafios 

da educação superior e as realidades locais, a fim de discuti-las na conferência maior. Já no 

preâmbulo da declaração é evocado que: “Os universitários de hoje, como aqueles há um 

século, pronunciam-se a favor da ciência com humanismo e da tecnologia com justiça, pelo 

bem comum e os direitos para todas e todos” (Declaração III CRES, 2018, p. 01). 

Destacam-se as concepções de que a educação superior é um bem público social, um 

direito humano universal e, desta forma, deve estar a serviço da emancipação social:  

 

Estes princípios se fundam na convicção profunda de que o acesso, o uso e a 

democratização do conhecimento é um bem social, coletivo e estratégico, essencial 

para poder garantir os direitos humanos básicos e imprescindíveis para o bem-estar 

dos nossos povos, a construção de uma cidadania plena, a emancipação social e a 

integração regional solidária latino-americana e caribenha. (idem, p. 01) 

 

Da mesma forma que em Durban, a III CRES indica a assunção de políticas 

afirmativas com a “revisão em profundidade dos procedimentos de acesso ao sistema, 

elaboração de políticas de ações afirmativas — com base em gênero, etnia, classe e 

capacidades diferentes — para garantir o acesso universal, a permanência e a titulação” (p. 3-

4). Buscando romper com o ciclo de reprodução de privilégio que a educação superior 

historicamente esteve a serviço, reforça que “os sistemas de educação superior devem pintar-

se de muitas cores, reconhecendo a interculturalidade dos nossos países e comunidades, para 

que a educação superior seja um meio de igualdade e de ascensão social (...)” (ibidem, p. 3/4).  

Na seção “Educação superior, diversidade cultural e interculturalidade” a declaração 

firma importantes questões quanto a necessidade de inclusão dos grupos sociais 



 

marginalizados, no entanto, indicando a transformação das instituições “para que sejam social 

e culturalmente relevantes”: 

 

Mudanças essas que devem assegurar a incorporação nas instituições de educação 

superior das cosmovisões, valores, conhecimentos, saberes, sistemas linguísticos, 

formas de aprendizagem e modos de produção de conhecimento de ditos povos e 

grupos sociais. É iniludível reconhecer e valorizar as epistemologias, modos de 

aprendizagem e concepções institucionais próprios de povos indígenas e 

afrodescendentes, comunidades camponesas e outras socioculturalmente 

diferenciadas. (...) A educação não só é um direito humano senão também um direito 

dos povos (ibidem, p.08) 

  

Num aspecto amplo a declaração consolida a ideia do compromisso social da 

educação superior no desenvolvimento regional, indicando um “rompimento epistêmico” na 

produção de conhecimento quando propõe a valorização dos povos e suas particularidades, 

“na luta pela soberania cultural e a integração pluricultural das regiões”. 

Por fim traz a concepção de que 

 

A disputa política sobre ‘que conhecimentos' é, ao mesmo tempo, a disputa política 

sobre que sociedade, que região queremos. Não haverá transformação dos 

conhecimentos sem uma mudança nas relações históricas de poder na América 

Latina e no Caribe; embora, tampouco haverá mudança nas relações históricas de 

poder na região sem uma transformação dos conhecimentos. (ibidem, p.10) 

 

Passamos a seguir a analisar alguns aspectos micro institucionais, buscando diálogos 

com as diretrizes referidas. 

 

3. Considerações sobre a Docência Universitária na UFRGS no marco das 

políticas afirmativas – desafios a mudanças nas relações pedagógicas  

 

A política de diversificação do ingresso nas universidades federais brasileiras iniciou 

nos anos 2000 por incentivos do governo central às instituições, firmando-se como legislação 

no ano 2012. A situação política brasileira favorável nos princípios dos anos 2000 possibilitou 

que esta demanda fosse levada a cabo. Assim, as ações afirmativas, ou as cotas como uma de 

suas tipificações, firmaram-se nacionalmente. São concebidas como um “tratamento 

diferenciado para compensar as desvantagens devidas à situação de vítimas do racismo e de 

outras formas de discriminação” (MUNANGA, 2001, p. 31).  

Além do reconhecimento histórico dos prejuízos da escravidão, dados de pesquisa do 

IPEA que consideram a série histórica desde 1929, analisados por Carvalho (2006), 

demonstraram que a condição de pobreza e desigualdades dos negros foi mantida, tendo 



 

inclusive piorado em alguns períodos. Entre os anos 1970 e 2000: “o Brasil foi construído nos 

séculos anteriores e se perpetuou, durante todo o século XX, sob o prisma estruturante da 

desigualdade racial” (p. 27; 33), o que se configurou como uma justificativa contundente à 

criação de políticas reparatórias que hoje existem em diversos âmbitos, não só nas 

universidades.  

Mesmo tendo iniciado pela discussão sobre as desigualdades raciais, o formato 

assumido pela legislação federal beneficia diversos grupos: estudantes de escolas públicas, 

com baixa condição socioeconômica, pretos, partos e indígenas (BRASIL, 2012). Nesse 

sentido, diversas questões são inauguradas nas universidades a partir da presença de 

estudantes provindos de grupos sociais que não ingressavam pelos sistemas de seleção 

convencionais. 

Na UFRGS a política iniciou antes da legislação nacional, em 2008, sendo que os 

documentos basilares e sua legislação própria ressaltam o comprometimento institucional com 

os princípios de inclusão, respeito às diferenças, valorização da diversidade e combate a 

qualquer prática discriminatória (NOGUEIRA, 2015, p. 64-69). No entanto, a pesquisa 

realizada no curso de Medicina nos provoca a refletir sobre os desafios da docência 

universitária em firmar novas relações pedagógicas, a fim de realmente efetivar os princípios 

que a política se propõe, bem como garantir uma formação humana que rechace qualquer 

forma de discriminação e preconceito. Reflexões que passamos a fazer.  

 

3.1. Práticas que segregam a partir do desempenho acadêmico 

 

“Desperto eu, homem, em um mundo onde as palavras se enfeitam de silêncio, em 

um mundo onde o outro endurece interminavelmente. Desperto um belo dia no 

mundo e me atribuo um único direito: exigir do outro um comportamento humano”. 

Franz Fanón. Pele Negra, Máscaras Brancas 

 

Na dissertação três aspectos foram considerados quanto ao desempenho acadêmico, 

aqui será abordado somente um deles, qual seja, o critério na organização das 

dinâmicas pedagógicas que consideram prioritariamente o desempenho acadêmico, criando 

regras que fazem como que os cotistas fiquem “à parte”, em grupos segregados. Inicialmente, 

compreende-se o termo pedagógico como uma intencionalidade formativa no processo de 

ensino e que pela sua realização impõe determinada concepção de valor, orientando ações e 

práticas, por vezes decididas na universidade pela gestão do curso ou mesmo pelos docentes 

na dinâmica de suas disciplinas.  

Considerando o formato de ingresso na UFRGS por cotas (tanto no vestibular quanto 

no SISU) e a classificação sequencial e decrescente do desempenho dos candidatos, os 



 

ingressantes pelo amplo acesso (sem cotas) sempre terão notas superiores aos aprovados nas 

cotas, pois a reserva justifica-se pelo ingresso dos candidatos que possuam menor escore de 

desempenho. Ou seja, os ingressantes sem cotas sempre serão privilegiados a priori pelo seu 

desempenho, caso este critério seja usado na gestão pedagógica. 

 Nesse esquema, os candidatos da cota social (origem da escola 

pública) têm notas superiores aos das cotas raciais e, por sua vez, esses são os ingressantes 

com menor desempenho de todo o concurso. Ou seja, a universidade admite escores 

diferenciados de desempenho e o assume como critério justo das especificidades de formação 

escolar dos cotistas, atualmente por força de lei e mesmo no período anterior a ela. 

A nota do vestibular gera uma ordem classificatória que é tomada como referência para a 

primeira matrícula dos calouros. Esse escore inicial é tomado como critério no primeiro 

semestre do curso. A partir do segundo semestre, um novo índice semestral é calculado, 

chamado Ordenamento (UFRGS, 2003). Percebeu-se que essa classificação, conforme o 

desempenho, tem desdobramentos na dinâmica pedagógica das disciplinas na Medicina, 

conforme relatado pelos professores (NOGUEIRA, 2015, p. 120-121): 

 

Professor 8 - Eles se reúnem, eles escolhem, aí é que está, ó, eles escolhem o professor conforme o ranking das 

notas (das suas notas, do aluno), então, o que acontece, os grupos são formados, assim quanto maior a nota 

dentro da faculdade, tem lá de maior a menor, esses aqui vão escolher o professor de pequeno grupo, né? Vamos 

dizer assim, e aí vão, então se tu está lá embaixo nas tuas notas, tu vai escolher um professor que talvez não seja 

o mais (o melhor)... porque sempre tem... ahha, aqueles professores, dois, três são os melhores, que é o boca-a-

boca, né? Então aqueles (estudantes) lá embaixo (com pior desempenho)... então tudo é discriminatório se tu 

parar para pensar, né... eu acho errado isso, porque já aconteceu na minha disciplina ter um professor com dois, 

três alunos, né? então... 

Pesquisadora: Como assim, na tua sala de aula ter um professor com dois alunos, vocês trabalham em dupla?  

Professor 8 - Não, é assim, a gente tem pequenos grupos, tá, então tu tem 60 alunos e seis professores de 

pequeno grupo, a aula é mais próxima a uma tutoria, na Medicina, cada vez se aproxima mais da tutoria e vai 

diminuindo o número de alunos em equipes, então como funciona, tem o grande grupo que são aulas teóricas e 

cada professor dá sua aula, eu dou duas, três aulas, outro professor... bom, daí são divididos em oito grupo, então 

vai os 60 divididos e aí a gente se reúne e aí vai acompanhando aquilo, então vai estudando junto em grupo 

menor. Nesses grupos menores tu tem bastante contato com o aluno e eu não percebi diferença (no aprendizado). 

------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------- 

Professor 6 - A gente trabalha em pequenas turmas, entram cerca de 70 alunos por semestre e a gente divide 

geralmente em quatro ou cinco turmas e eles têm liberdade para escolher a turma na qual eles querem entrar 

conforme a sua hierarquia dentro do currículo, conforme seu currículo, quem tem a melhor nota escolhe primeiro 

e assim vai indo e o último não tem escolha, vai cair (em uma turma que tiver vaga, a menos escolhida). E a 

gente nota que esse pessoal (os cotistas), eles ficam amontoados no último grupo e que as diferenças assim são 

significativas, são significativas...  

Pesquisadora: E se fosse outro critério, será que esse grupo, hipótese, né? será que esse grupo ficaria junto por 
afinidade ou daqui a pouco gostaria de se distribuir? Pelo o que o senhor vê na convivência deles?  

Professor 6 – Eu particularmente sempre dividi, defendi a ideia de não permitir isso, durante até certo 
tempo, depois eu fui proibido pela faculdade de fazer. (...) 

 

Manter o critério de escolha das turmas/professores de tutorias a partir do 

desempenho dos estudantes reforça o ambiente competitivo e separa cotistas e não cotistas. 

O mérito se transforma aqui em um critério estrutural e mantêm relações de poder 



 

demarcadas, ou seja, a diversidade assumida no ingresso pelas cotas torna-se marca de 

diferenciação no interior do curso, o que exprime, de forma silenciosa, posições a partir do 

complexo do Próspero: “você aí, fique no seu lugar” (FANON, 2008, p. 46). Nesse sentido, 

questiona-se a docência universitária quanto a distribuição equitativa de oportunidades, a 

garantia da igualdade entre os sujeitos nas relações pedagógicas é a valorização das diferenças 

relacionada às diferenças de desempenho.  

 

3.2. Valorização epistemológica dos saberes Africanos, Afrobrasileiros e 

Indígenas nos currículos: pauta ainda em aberto 

 

Como vimos, as três conferências aqui referidas trazem a necessidade de valorização 

das diferentes cosmovisões, conhecimentos, saberes, valores, modos de aprendizagem e de 

produção de conhecimento dos povos locais que ingressam nas universidades latino-

americanas, em perspectivas multi e interculturais. Por certo que estas questões não se dão 

somente no âmbito curricular, entretanto, o foco da presente discussão serão os currículos dos 

cursos de graduação, olhares desenvolvidos no percurso do doutorado. Esta pauta surge no 

Brasil juntamente com a prática da política de cotas nos anos 2000, indicando a inclusão da 

história e cultura dos africanos, afrodescendentes, e posteriormente dos povos indígenas, nos 

currículos escolares com a Educação das Relações Étnico-Raciais - ERER (BRASIL, 2003; 

2008). 

 Ao firmar tal obrigatoriedade, também na educação superior, a legislação reconhece a 

importância dos conhecimentos dos povos locais nos sistemas de ensino e em específico o 

combate ao racismo e a imagem histórica depreciativa dos negros e povos indígenas. Mesmo 

com suas indicações, há grandes dificuldades em colocá-la em prática, inclusive nas 

universidades.  Destaca-se o mapeamento realizado na UFRGS no ano de 2016 e atualizado 

em 2017, envolvendo aproximadamente 10.500 disciplinas, sendo que deste universo somente 

25 ministram conteúdos diretamente relacionados à ERER. O estudo envolveu 75 cursos 

de graduação.  

Percebeu-se, na perspectiva de sua abrangência nos cursos de licenciatura e 

bacharelado, conforme orientações legais (BRASIL, 2004a; 2004b), das 17 licenciaturas, 10 

delas possuem em seus currículos alguma disciplina desse rol. Quanto aos 71 

bacharelados, 14 deles possuem tais disciplinas. É uma abrangência incipiente. 

Outro aspecto é o caráter eletivo da maioria delas, o que significa que 

são atividades de ensino que têm menor centralidade nos currículos, pois não são 

obrigatórias, fazem parte da formação complementar. Nesse caso, a procura pelos estudantes 



 

se dá por interesse pessoal. Em alguns currículos há um número determinado de disciplinas 

eletivas necessárias para diplomação, nessas situações elas tomam um caráter de eletivas-

obrigatórias mas, mesmo assim, o rol de possibilidades de escolha de disciplinas de caráter 

eletivo em cada currículo é bastante amplo.  

Destaca-se experiência inovadora criada no ano de 2016, a disciplina Encontro de 

Saberes-ART03946 (UFRGS, 2016) registrada no Departamento de Música do Instituto de 

Artes, mas com atuação de docentes de outras áreas de conhecimento, como 

Antropologia, Agronomia, Pedagogia, tanto no planejamento como realização. 

Propõe discutir interculturalidade integrando temáticas afrobrasileiras e indígenas, sendo as 

aulas ministradas na universidade e territórios dos povos originários, com docência 

compartilhada entre os professores da universidade e os Mestres de Saberes Tradicionais e 

Populares, lideranças negras, indígenas e pessoas reconhecidas nas comunidades por suas 

atuações e conhecimentos. Também a disciplina obrigatória iniciada em 2018/1 no curso de 

Pedagogia nominada Educação e Relações Étnico-Raciais-EDU03107 

(http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=341) nasce no 

bojo das orientações legais da ERER. 

Quanto aos cursos da Saúde, área que venho aprofundando pesquisas no doutorado, 

que envolve 13 cursos de graduação, quais sejam, Biomedicina, Educação Física, 

Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, 

Nutrição, Odontologia, Psicologia, Saúde Coletiva e Serviço Social, a maioria bacharelados, 

das 25 disciplinas mapeadas que tratam temáticas de ERER diretamente, somente 01 é 

oferecida a um curso, Serviço Social, em caráter eletivo. Logo, esse campo de formação está 

totalmente carente de discussões e valorização de saberes dos povos afro e indígenas. Foi 

classificado também outro grupo de disciplinas que tratam das temáticas de ERER de forma 

esparsa e indireta, tangenciando alguns temas. Neste grupo, 23 disciplinas são oferecidas a 09 

cursos da Saúde. Logo, o que pode trazer maior contribuição à formação, abrindo outras 

frentes de pesquisa.  

 

Considerações Finais 

 

A educação superior no Brasil esteve no centro de diversas mudanças entre os anos 

2000 e 2017 e as ações afirmativas foram uma importante política que impacta nas 

universidades federais de forma profunda. Percebeu-se na discussão proposta neste artigo que 

a docência universitária, concebida em sua complexidade multifatorial, como referiu Zabalza 

http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos/exibeCurso?cod_curso=341


 

(2004) precisa ser questionada e repensada em suas intencionalidades pedagógicas, no interior 

das instituições através de diversas dimensões, envolvendo diversos sujeitos e práticas.  

Muitas pautas ainda estão em aberto. Como referem Santos e Menezes (2010), Santos 

(2011) e Gomes (2012) há uma tensão permanente por ações de descolonização dos saberes 

acadêmicos nas universidades, tensões essas que devem ser acolhidas pelas instituições, 

renovando assim seu caráter social.  Considerando a importância da diversidade humana que é 

étnica, racial, de gênero, condições socioeconômicas, cognitivas, físicas, dentre outras, a 

tradição colonial provinda dos países do norte global sobre os países do sul é questionada, 

tensões que são importantes considerando os princípios evocados pela III CRES à Educação 

Superior em âmbito latino e caribenho que estão em pleno momento de discussão.  
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