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Resumo: 

Com o advento de ações afirmativas (cotas ou bônus para alunos de escola pública e negros) em 

mais de setenta instituições no país e com o significativo aumento das vagas no setor público, 

deparamo-nos com uma universidade distinta daquela que, há meio século, recebia somente uma 
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parcela seleta e privilegiada da sociedade. Essas alterações do público que a acessa e do caráter 

do ensino têm provocado um conjunto de tensões que colocam em jogo dois projetos de cultura 

universitária. Por um lado, temos a versão clássica de pensar e fazer a universidade, aquela 

pautada pela dita “excelência acadêmica”, que tem seus modos de produzir o ensino, a pesquisa 

e a extensão, mas que é marcada, primordialmente, pelos seus métodos e fundamentos 

avaliativos. Por outro lado, temos uma proposta de universidade diversificada e popular, esse 

modelo se encontra mais em caráter propositivo e em construção do que concretizado. 

O modelo que estamos chamando aqui de clássico ou orientado pela “cultura da excelência 

acadêmica” traz consigo um conjunto de valores que se constituem como válidos e soberanos no 

ambiente acadêmico, isto é, a universidade gestada nessa ótica e que herda essa forte tradição 

tem em seus quadros e estrutura, a solidificação dessa cultura que perpassa todo o corpo 

administrativo, docente e discente. A questão que se coloca hoje é a de como continuar 

desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão e ainda avaliar esse processo na lógica da 

excelência, tendo em vista o novo público que tem acessado à universidade por meio das ações 

afirmativas e da ampliação das vagas. As relações étnico/raciais, o racismo e as desigualdades 

não são pauta central para a cultura da excelência acadêmica e a as ações afirmativas estão 

introduzindo esses temas no corpo da universidade. 

Com esse cenário propomos a seguinte problemática de pesquisa: que impactos as políticas de 

ações afirmativas produzem no interior da universidade em relação ao desafio de transformar a 

lógica institucional valorizando com isso as culturas populares emancipatórias? 

A metodologia que utilizaremos na confecção deste trabalho é a análise da bibliografia 

produzida sobre a temática e observações feitas no espaço de pesquisa que é a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) no Brasil. A importância do trabalho para o seu 

universo de pesquisa é a de aprofundar os estudos sobre um fenômeno novo do ponto de vista 

histórico que é as ações afirmativas no Brasil e de contribuir para que no bojo do processo de 

ampliação das vagas públicas, consigamos realmente democratizar os espaços acadêmicos. Para 

isso é fundamental que ataquemos todas as formas de preconceito e os resquícios de elitismo 

que são muito fortes nas universidades. Há relevância política no fato de nos propormos a criar 

subsídios teóricos, com o desenvolvimento de categorias centrais, que nos auxiliem a 

problematizarmos a noção hegemônica de excelência acadêmica que exclui do seu seio os 

conhecimentos populares, principalmente das populações afro-brasileiras. 

Palavras-chave: 

Ações afirmativas, racismo, excelência acadêmica. 
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Enquanto pela forma hegemônica do conhecimento, conhecemos criando ordem, a 

epistemologia da visão levanta a questão sobre se é possível conhecer criando solidariedade. 

A solidariedade como forma de conhecimento é o reconhecimento do outro como igual, 

sempre que a diferença lhe acarrete inferioridade, e como diferente, sempre que a igualdade 

lhe ponha em risco a identidade.  

Boaventura de Souza Santos35 

 

A última década é marcada por mudanças significativas no ensino superior brasileiro, programas de 

avaliação (SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) e de reestruturação 

(REUNI - Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) das 

instituições públicas foram criados no que se refere às políticas de Estado. Políticas de ações 

afirmativas foram implantadas de diversas maneiras por inúmeras universidades, preservando a 

autonomia de cada uma na escolha dos modelos a serem adotados. Com exceção do Estado do Rio de 

Janeiro, que através de lei estadual institui cotas nas universidades estaduais, as demais políticas de 

ações afirmativas no ensino superior conhecidas no país são fruto de debates internos das instituições e 

de decisões de seus conselhos superiores. 

As modalidades mais comuns são cotas, isto é, reserva de vagas para alunos de escola pública e para 

alunos negros, por vezes, vinculando esses dois grupos e criando apenas um ou separando-os em 

ingressos distintos. Ainda existe a modalidade de bônus, que faz com que a pontuação no processo 

seletivo de determinado grupo-foco da ação afirmativa seja adicionada a um bônus calculado com base 

na disputa pelas vagas naquela instituição.  

Essas políticas vêm modificando processualmente o perfil até então homogêneo da população que 

ingressava no ensino superior brasileiro até o fim do século XX e início do século XXI. Há 

controvérsias de toda ordem quando debatemos as medidas adotadas pelo governo federal para 

ampliar as vagas e reestruturar as universidades federais, sabemos da complexidade do tema e 

mantemos nosso olhar crítico e vigilante, porém este trabalho não trata dos detalhes do REUNI nem 

dos SINAES tendo em vista que esse não é seu objetivo. O fenômeno social das ações afirmativas se 

dá dentro desse contexto, por isso mencionamos essas medidas governamentais recebidas com 

simpatias por alguns autores e por fortes críticas por outros.  

As reações da sociedade diante da adoção de cotas para negros e estudantes de escolas públicas são 

distintas, como era de se esperar em um país continental. As regiões sul e sudeste experimentam 

                                                      
35 Santos, Boaventura de Souza. A crítica da razão indolente: contra o desperdício da experiência, p. 246.  
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resistências substanciais de grupos conservadores com forte influência nos meios de comunicação e no 

poder político, o norte e o nordeste lidam com disputas mais equilibradas entre movimentos sociais e 

elites hegemônicas, apesar de também sofrerem com o monopólio da informação no Brasil (Rede 

Globo) que é assumidamente contrária a políticas de ação afirmativa para a população negra.  

Esse é um olhar sintetizado mais ilustrativo do que fiel sociologicamente, o centro do país já foi palco 

de debates fortes sobre cotas com o caso da UNB – Universidade de Brasília, uma das primeiras a 

adotar ações afirmativas e que instituiu uma comissão para verificar se o candidato às cotas era 

considerado socialmente negro ou não. Muitas críticas foram tecidas, e a polêmica ganhou destaque 

nacional, no entanto, outras instituições adotaram medida semelhante sem prejudicar o avanço dessas 

políticas no país.  

Ações afirmativas são políticas públicas que procuram dirimir desigualdades entre diferentes grupos 

sociais, assim como oportunizar inclusão na esfera pública, como no ensino e no trabalho, e ainda 

defender direitos históricos ou emergenciais desses grupos. Na história recente do Brasil, temos 

exemplos concretos de medidas do Estado que se constituem em ação afirmativa, como a Lei Maria da 

Penha, que defende a mulher diante da violência doméstica e o Estatuto do Idoso, que regulamenta os 

direitos específicos da população idosa no país. Nesses dois casos, as polêmicas e reações adversas são 

menores do que quando se trata de cotas para negros no ensino superior público.  

No caso da UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, universidade onde trabalhamos e 

foco do nosso artigo, as ações afirmativas foram adotadas através de uma decisão do CONSUN 

(Conselho Universitário) em 2007, e passou a valer no processo seletivo (Vestibular) de 2008. A 

decisão prevê que 30% das vagas dos cursos de graduação da instituição serão reservadas para alunos 

egressos de escola pública e que desses, metade é reservada para alunos também de escolas públicas 

que se autodeclarem negros.  

Para fins de contextualização, é importante descrever o espaço do qual estamos falando, na UFRGS, 

circulam diariamente, em todos os seus prédios, algo em torno de trinta mil pessoas, há oitenta e nove 

(89) opções de cursos de graduação e setenta e um (71) programas de pós-graduação.  Sua estrutura é 

hierarquizada por conselhos, reitoria, unidades e departamentos. São vinte e sete (27) unidades 

universitárias, um hospital de clínicas, um hospital de clínicas veterinárias e cinco centros 

interdisciplinares. Existem quinhentos (500) laboratórios de ensino e pesquisa e trinta e sete (37) 

bibliotecas. Esses números representam o universo físico da quarta maior universidade do país, no que 

se refere à produção científica. 

A história da UFRGS se confunde com a história da formação da elite intelectual do estado do Rio 

Grande do Sul. No fim do século XIX e início do XX, foram criadas as Escolas de Farmácia e de 

Engenharia, seguidas pela Faculdade Livre de Medicina e a Escola Livre de Direito (Leite, 2010, p. 
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72). Com essa nomenclatura, a UFRGS existe desde 1950, quando foi federalizada, fruto da união de 

várias faculdades e escolas, e sempre se caracterizou por receber a camada detentora do poder 

econômico e político da região.  

O primeiro ano de ações afirmativas foi marcado por resistência de parcela da comunidade acadêmica 

e da imprensa, mensagens pejorativas foram pichadas nos muros da universidade e atos de racismo 

eram narrados. Passados cinco anos, os ânimos amenizaram e o conteúdo do debate ganha outros 

contornos, agora, a renovação das ações afirmativas e a qualificação da política são as tônicas do 

debate, tanto na UFRGS como nas instituições públicas que passam por processo semelhante. 

Para que se tenha uma noção clara desse processo, no ano de 2007, algo em torno de 70% dos 

estudantes que ingressavam na universidade era oriundo de escolas particulares, isto é, o ensino 

superior público era muito pouco usufruído por estudantes que têm seu histórico em escolas públicas. 

No que se refere ao cenário étnico, em 2007, apenas 3% dos estudantes ingressantes era negro de 

escola pública na UFRGS, configurando um quadro vergonhoso para uma universidade pública dessa 

dimensão. 

 Esse cenário se modificou nos últimos anos, e o ingresso de um público que historicamente não 

frequentava a universidade passou a produzir desafios estruturais, pedagógicos e de gestão de outra 

ordem. As ações afirmativas têm demandado algumas avaliações que apontam para o fato de que, sem 

a adoção dessa política, a universidade não olharia com atenção para alguns fenômenos como 

acompanhamento pedagógico e problemas de evasão e reprovação. Ou seja, as ações afirmativas, além 

de democratizarem o acesso ao ensino superior, têm desafiado a universidade a se perguntar sobre sua 

lógica de funcionamento, suas dinâmicas didático-pedagógicas, seus objetivos como ente público com 

compromisso social e acerca dos valores que suas práticas carregam. 

É importante situar historicamente a universidade brasileira, tendo em vista que ela está inserida na 

sociedade e é influenciada pelo movimento político desta. A década de 1990 é marcada pela 

instituição, no Brasil e na América Latina, de um modelo de gestão neoliberal de Estado, essa postura 

dos governos reflete intensamente no ensino superior. Nesse período, a expansão do ensino superior 

privado é significativa e, além da estagnação dos investimentos no setor público para aumento de 

vagas e melhoria de infraestrutura, por exemplo, o Ministério da Educação e as agências de fomento à 

pesquisa passam a ser administrados por uma lógica empresarial de Estado, sofrendo uma 

mercantilização de sua identidade institucional.  
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No plano político, vigora a racionalidade mercantil no âmbito do Estado (a regulação do 

mercado), que, no âmbito da educação superior apresentasse como Estado gestor, ao 

estabelecer instrumentos jurídicos para a conformação da identidade universitária e avaliar, 

regular, e controlar a liberdade acadêmica, essencial às atividades e à formação do professor-

pesquisador das universidades estatais públicas. (SCHISSARDI; SILVA JÚNIOR; PINTO E 

SILVA. 2010 p. 114).  

 

Tal modelo de pensar a universidade ainda é o hegemônico, principalmente, tratando-se de instituições 

centenárias e tradicionais. A dinâmica que vem produzindo desafios é a de que tanto a sociedade, em 

seu movimento do real, como os sujeitos que estão ingressando no ensino superior não se pautam, 

necessariamente, no seu fazer e pensar pela lógica neoliberal e positivista enraizada nos procedimentos 

acadêmicos. Há um contraste identificado: ampliam-se as vagas e se democratiza o acesso à 

universidade, mas as instituições não se reciclam na mesma velocidade, fazendo com que o sujeito 

histórico não dotado dos códigos tradicionais tenha que se enquadrar absolutamente aos valores e 

normas, constituindo uma relação de mão única em que a cultura e o modo de vida desse sujeito 

histórico são descartados da rotina acadêmica.  

É nesse contexto que ganha sentido o debate que nos propomos fazer, o de que há uma lógica 

acadêmica tradicional, que vamos chamar aqui de lógica da excelência, que hegemoniza o modus 

operandi do fazer acadêmico e é produto e produtora de avaliações internas e externas que são 

orientadas por princípios positivistas, classificatórios e liberais. Estamos chamando de “lógica da 

excelência” não por sermos contrários aos programas de pesquisa de ponta e de alta complexidade 

cientifica e tecnológica. É importante que fique claro que pesquisas desse porte representam grande 

avanço para a humanidade e devem ser apoiadas sempre. 

A vinculação que fizemos aqui entre uma lógica tradicional e conservadora com o termo “excelência” 

se dá pelo fato de que o discurso da excelência, isto é, da universidade de ponta, hoje está sendo 

cooptado pelo “discurso competente” da meritocracia e do mercado. O discurso contemporâneo da 

excelência acadêmica está bem mais ligado à produção de conhecimentos para sanar problemas 

comerciais, como tecnologias de produção, do que ligado ao desenvolvimento de uma saber 

socialmente utilizável em políticas públicas ou processos de democratização do mesmo.  

Relacionamos a noção de excelência acadêmica supracitada com o que a filósofa Marilena Chaui 

(1993) chama de “discurso competente”, que é aquele vigente, instituído e que impõe restrições de 

linguagem e de cultura. Esse discurso competente tem duas versões, a burocrática e a do 

conhecimento. A burocrática se refere à organização institucional, hierárquica e científica da 

sociedade, e o discurso competente como conhecimento é o do especialista que fala de um ponto 

privilegiado, acadêmico. 
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Em um estudo feito pela professora Denise Leite, em algumas universidades da América Latina e em 

Portugal, diagnostica-se algumas características do perfil de universidade que descrevo acima, as 

principais delas são (Leite, 2005, p. 55):  

- no seio das instituições se vive um capitalismo acadêmico e se formam professores empreendedores;             

- docentes buscam no mercado recursos para suas pesquisas, fazem parcerias com estudantes e 

empresários para formar incubadoras empresariais, registros nacionais e internacionais de patentes; 

 - a gestão é de caráter gerencialista, em que decisões centrais induzem a medidas de contenção de 

despesas: corte dos gastos nas vagas docentes, indução de aposentadorias precoce de docentes e de 

técnicos, contratações temporárias e avaliações baseadas somente no mérito individual.  

Essas características estão tão evidentes nas práticas da universidade do início do século XXI que a 

pesquisadora chega a afirmar que: 

Criou-se a cultura do professor empreendedor e estabeleceu-se o capitalismo universitário nas 

instituições de pesquisa através da ação de acadêmicos e dos técnicos, que sendo empregados 

públicos, agem como capitalistas empreendedores subsidiados pelo Estado. (...) De tal forma 

que se pode caracterizar o Redesenho Capitalista das universidades como uma espécie de 

performance institucional marcada pela comoditização do conhecimento, da ciência e da 

tecnologia, produzida pela nova gestão que favorece a comercialização privada e as 

operações com lucro nos campi. (LEITE, 2005, p. 56).  

 

Esse processo demarca a cooptação constante que o discurso da excelência vem sofrendo pela 

concepção neoliberal e capitalista de universidade. Esse modelo é o de uma instituição tradicional que 

sempre foi autônoma do mercado e que passa a adotar critérios deste nas suas atividades e funções 

através de processos homogeneizadores de avaliação, seja ela institucional ou nos cursos e disciplinas, 

que, como já mencionado, teve seu ápice de implantação na década de 1990 e que continua vivo nas 

políticas contemporâneas.  

A diversidade cultural não é uma característica histórica da universidade brasileira, pelo contrário, a 

convivência com a pluralidade étnico/racial e econômica é algo novo que traz primeiro uma quebra de 

paradigma estético que sempre foi vinculado ao homem branco, europeu e dotado dos códigos 

universitários e, segundo, traz o desafio de relativizarmos os modelos de gestão e de avaliação das 

atividades acadêmicas. Essas alterações do público que a acessa e do caráter do ensino têm provocado 

tensões que colocam em jogo dois projetos de cultura universitária. Por um lado, temos a versão 

clássica de pensar e fazer a universidade, aquela pautada pela “excelência acadêmica”, que tem seus 

modos de produzir o ensino, a pesquisa e a extensão, mas que é marcada, primordialmente, pelos seus 

métodos e fundamentos avaliativos. Por outro lado, temos uma proposta de universidade 
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emancipatória e diversificada, esse modelo se encontra mais em caráter propositivo e em construção 

do que concretizado. 

O modelo orientado pela “cultura da excelência acadêmica” traz consigo um conjunto de valores que 

se constituem como válidos e soberanos no ambiente acadêmico, isto é, a universidade gestada nessa 

ótica e que herda essa forte tradição tem, em seus quadros e estrutura, a solidificação dessa cultura que 

perpassa todo o corpo administrativo, docente e discente. A questão que se coloca hoje é a de como 

continuar desenvolvendo o ensino, a pesquisa e a extensão e ainda avaliar esse processo na lógica da 

excelência, tendo em vista o novo público que tem acessado à universidade por meio das ações 

afirmativas e da ampliação das vagas? As relações étnico/raciais, o racismo e as desigualdades não são 

pauta central para a cultura da excelência acadêmica, e a as ações afirmativas estão introduzindo esses 

temas no corpo da universidade. 

Valorizar a cultura popular, os conhecimentos e valores da população afro-brasileira, levar em 

consideração aspectos históricos que contemplem o respeito à ancestralidade, à religiosidade são 

prerrogativas sinalizadas pelas ações afirmativas, mas que se encontram na abstração do discurso legal 

ou mesmo no silêncio travestido de “respeito”. Para um conjunto significativo de docentes, lidar com a 

diferença é apagá-la, ou seja, transformar o diferente, que historicamente nunca frequentou espaço 

universitário, em igual àquele que sempre esteve ali. O discurso universalista do “tratar igual” é o 

mecanismo que exerce a exclusão acadêmica daquele que já vem de grupo discriminado socialmente.  

O estudante negro de escola pública ao ser tratado da mesma forma que um estudante branco que 

estudou toda vida no ensino particular não é prejudicado somente pelo fato de ter tido ensino de menor 

qualidade e ser vítima de preconceito na vida, mas, do ponto de vista acadêmico, é prejudicado porque 

os códigos culturais exigidos desde o vestibular até as avaliações nos diferentes cursos são delineados 

pela ótica da cultura branca eurocêntrica. Sem se ver dentro dos conteúdos e sem ser valorizado no 

discurso acadêmico, o aluno negro tende a acreditar que a produção de um conhecimento de 

excelência dificilmente será produzido com a sua participação, tendo em vista que os códigos e valores 

necessários para fazê-lo não contemplam sua cultura, seu tempo de aprendizagem e nem fazem parte 

de sua vida cotidiana. 

O diagnóstico concreto desse fato é o baixo índice de alunos cotistas ocupando espaços acadêmicos 

como bolsas de iniciação científica e de pesquisa e, ainda, sua dificuldade de se inserir na vida 

universitária, haja vista sua dinâmica de vida que o exige trabalhar, na maioria dos casos, e dar conta 

das condições materiais básicas para poder estudar. Sem dúvida, que há uma relação complexa e 

dialética entre a necessidade dos estudantes cotistas apreenderem sobre as dinâmicas científicas e 

tecnológicas e o modo como isso deve ocorrer, ou seja, respeitando e partindo de sua cultura e seus 

saberes. Porém, essa relação é de total desequilíbrio hoje, pois o modo como se está recebendo esse 

grupo social na UFRGS tem provocado, em geral, sua evasão, ou um impacto cultural tamanho que 
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impede que o segmento consiga acompanhar seus cursos na seriação aconselhada, dentro do tempo 

previsto para se formar. Esse problema ocorre com todos os alunos da universidade, independente de 

sua escolaridade ou cor, entretanto, os alunos cotistas negros sofrem mais tanto pelas razões já 

descritas, quanto pelo que podemos chamar de racismo institucional.  

Esse é um conceito concebido (Silvério, 2002) para ilustrar ações do Estado, através de suas 

instituições de discriminação racial, é um modelo de racismo que funciona por mecanismos de 

controle do sistema jurídico/burocrático, em geral, pautados por uma lógica que privilegia o sujeito 

padronizado pela visão hegemônica de Estado moderno, ou seja, homem, branco, heterossexual e, em 

última instância, “bem sucedido”.  O racismo institucional faz parte da rotina das instituições que 

fixam “lugares” para “alguns” sujeitos, mantendo e reproduzindo hierarquias e desigualdades 

históricas. A formação do Estado brasileiro e as especificidades do seu racismo perpassam a história 

das instituições sociais, Pace e Lima (2011, p.10) afirmam que é; 

Inegável, portanto, a presença de uma política estatal sempre excludente do segmento 

populacional de negros, o que pode ser caracterizado como uma legitimação do racismo 

institucional, que é praticado pelas estruturas públicas e privadas do país, que se diferencia 

do racismo individual, que se trata de uma forma de preconceito, quando, por exemplo, 

alguém se acha superior ao outro por conta de sua raça. O primeiro é o responsável pelo 

tratamento diferenciado entre negros e brancos em áreas como educação, trabalho e 

segurança pública, dentre outras, isto é, quando o resultado das ações estatais, como as 

políticas públicas, é absorvido de forma desproporcional por esses grupos. 

 

Os mecanismos de materialização do racismo institucional são diversos e dependem da correlação de 

forças e do perfil das instituições, as universidades, por se tratarem de espaços bastante elitizados 

étnica e economicamente, não necessitavam ou não exerciam esse dispositivo característico da 

sociedade brasileira nas relações diretas. No entanto, nos últimos anos, o cenário mudou, e a presença 

mais constante da população negra nos bancos acadêmicos nos mostra que a universidade é parte do 

Estado e sua institucionalidade. 

As peculiaridades que podemos destacar dessas instituições, além do exemplo da dificuldade de o 

aluno negro ser contemplado com bolsas acadêmicas, são de experiências que o aluno cotista negro 

pode passar durante seus estudos. É possível imaginar o tratamento que um professor contrário às 

cotas raciais pode oferecer a um aluno quando esse pretende tirar uma dúvida ou pedir algum auxílio? 

Sem dúvida, que partimos do pressuposto que nenhum tipo de discriminação ou algo do gênero vá 

ocorrer, mas há a possibilidade. Se imaginarmos um conjunto de professores, gestores e funcionários 

da universidade que são contra as ações afirmativas, as chances desse mesmo aluno ser preterido em 

algum momento de sua vida acadêmica aumentam. 
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Esses movimentos não são evidentes, explícitos no tratamento pessoal, mas estão na boa vontade e 

agilidade para fazer algum trabalho administrativo, para explicar de outro modo algum conteúdo, para 

classificar em algum projeto de pesquisa. Essas ações são fruto da subjetividade preconceituosa, 

consciente ou não e formam o tecido do racismo institucional. Muitos “catedráticos” ainda usam, 

frequentemente, o argumento de que a entrada de pessoas pelas ações afirmativas e pela expansão das 

vagas irá baixar o nível de qualidade da universidade, que a instituição irá perder sua respeitabilidade 

enquanto promotora de inovação científica e tecnológica. Esse pensamento produz inclinações de 

tratamento, de posturas e de ações nas mais variadas relações pessoais e coletivas possíveis.  

Entendemos que esse sentimento da perda da qualidade, supostamente ocasionado pela entrada de 

alunos de grupos sociais que, historicamente, não entravam, é uma grave inversão interpretativa. Esse 

sentimento de perda da qualidade, na nossa ótica, advém da perda de capacidade da própria 

universidade de responder àquilo que a sociedade espera dela, que é a busca de soluções para os 

problemas sociais, ambientais e políticos.  

O fato de a universidade não responder a demandas cada vez mais dinâmicas e complexas impostas 

pela sociedade é que gera um sentimento de perda de qualidade e, por isso, faz-se mais necessário que 

outros grupos sociais passem a ocupar o espaço universitário para que se promova, além da 

diversificação dos sujeitos, também a da produção do conhecimento. A mudança de sujeitos deve 

potencializar a mudança de olhar epistemológico, seguindo certa lógica, os sujeitos das classes médias 

baixas que estão ingressando podem oferecer um diagnóstico mais real dos problemas da sociedade e 

produzir um saber que responda minimamente a essas mazelas.  

A capacidade de se reinventar é que deve orientar a universidade, e esse desafio está colocado para a 

UFRGS. Com essa inversão de análise feita sobre o sentimento de perda da qualidade, podemos notar 

que os modelos de cultura universitária, o da excelência e o popular, não são antagônicos por essência, 

mas sim, no discurso competente que tem por finalidade garantir privilégios ao grupo social que 

sempre ocupou a universidade. Não há contradição entre a valorização da cultura popular e a produção 

de conhecimento em alto nível.  

O problema contemporâneo é que é diferente do problema de outros tempos, a universidade não é 

mais o lugar onde surgem as ideias inovadoras, pelo contrário, tem se notabilizado por frear alguns 

movimentos que apontam para outras metodologias. As ideias que possam representar mudanças 

radicais no modo de gerir a instituição ou no modo de como ela deve se relacionar com a sociedade 

civil têm, na universidade, um foco de resistência, um ponto de restrição, tendo em vista que a 

repetição de procedimentos tradicionais e, por vezes, dogmáticos é a tônica mais comum. 

A legislação brasileira tem avançado no que se refere à obrigatoriedade de compor os currículos das 

licenciaturas com conteúdos que trabalhem a diversidade, as relações étnico culturais, a história da 
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formação da nação brasileira, entretanto, na prática, quase nada está sendo feito. Várias são as razões, 

entre elas, estão o déficit da formação dos professores universitários para trabalhar temáticas 

diferenciadas das tradicionais e a falta de preparo da gestão institucional em propor políticas e 

programas ligados a essas demandas.  

No que se refere a programas e atividades de formação docente, com central atenção a esses aspectos 

pedagógicos, a ação institucional é bastante tímida, ou seja, a universidade pouco oferece ou sequer 

propõe para seus docentes uma continuada reflexão sobre as mudanças que o ensino superior vem 

passando, sobre as necessárias transformações na ótica e na prática avaliativa e nas construções 

curriculares.  

Entendemos que outro conceito de universidade tem de ser desenvolvido e é na fricção entre o modelo 

tradicional da excelência e o modelo popular da diversidade que esse novo conceito deve nascer. O 

desafio aqui proposto é o de engendrar essa possibilidade, ou seja, ao entender criticamente ambos os 

modelos e a dialética entre eles, dar à luz a um conceito dinâmico e propositivo que alimente outra 

forma de fazer e viver a universidade.  

Não há puramente um modelo de universidade implantado em uma instituição e outro absolutamente 

diferente em outra, a universidade está na sociedade e é na correlação de forças dentro e fora do 

espaço acadêmico, que os processos se constituem e se desenvolvem. A adoção de políticas 

afirmativas marca um avanço significativo no ensino superior brasileiro, essa não é somente uma 

conquista dos movimentos negros, como da sociedade e do bem público em geral. Valorizar as escolas 

públicas e propor o debate e uma política contra o racismo deve ser visto como um grande passo 

político. 

Porém, com isso os desafios se multiplicam, há os mais específicos, como as políticas de assistência 

estudantil para permitir a permanência e todas as condições para que alunos de um grupo social que 

não vislumbrava frequentar o ensino superior possam fazê-lo sem grandes percalços. E há os desafios 

estruturais e culturais, que colocam as reflexões e ações sobre a formação dos professores 

universitários, seus métodos avaliativos e suas visões sobre um novo papel da universidade na pauta 

do dia. Esses temas, considerados tabus, são pouco debatidos e nada centrais na proposição de 

políticas no ensino superior, todavia, estão no eixo dos problemas da universidade hoje e condicionam 

uma possível mudança em prol de uma universidade diferente, popular e diversificada. 

Tem-se uma demanda latente de formação do quadro gestor e dos professores da universidade no que 

se refere ao estudo das relações étnico-raciais e das dinâmicas que envolvem a cultura popular. A 

criação de espaço de diálogo inter-étnico, de espaços de acolhida e afirmação do pertencimento étnico 

cultural dos jovens que estão ingressando e a valorização política da cultura não acadêmica clássica 
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são ações estratégicas para a próxima década nessa mudança de perfil por que passa o ensino superior 

brasileiro.  

A necessidade de mudança da lógica avaliativa da universidade é algo que já está se evidenciando nos 

primeiros resultados de desempenho dos alunos do Programa de Ações Afirmativas, essa é uma 

demanda com que a comunidade acadêmica irá se defrontar nos próximos anos. Outro aspecto que se 

evidencia é a necessidade de adaptação e de contextualização curricular, principalmente nas 

licenciaturas, o que deve ocorrer por pressão política cada vez maior dos movimentos sociais, dos 

alunos negros e de escola pública que, com o passar dos anos, terão maior representatividade. Esses 

dois aspectos passam pelo processo de formação dos professores universitários, pelo caráter 

pedagógico dessa formação, caráter esse que é algo muito pouco debatido no interior da instituição, 

principalmente, quando se trata de cursos na área da saúde e das ciências exatas. 

Essas medidas propositivas representam o carro chefe para a emergente mudança da lógica 

conservadora de fazer e pensar o ensino superior. Sabe-se que a herança de aspectos tradicionais é 

forte e que o velho está presente no novo, mas a tensão a ser provocada requer coragem e criatividade.  

O ano de 2012 será marcado pela volta do debate sobre ações afirmativas na UFRGS pelo fato de que 

a política será renovada ou não no CONSUN (Conselho Universitário). Sugestões de alterações de 

dinâmica, de tempo, e até de grupo foco da política estão sendo trazidas por vários segmentos da 

universidade.  

Politicamente, é um momento rico para fazer um balanço acerca dos cinco anos que se passaram e 

discutir com seriedade a real democratização do ensino superior. Há uma grande tendência de que a as 

ações afirmativas se mantenham por mais cinco ou dez anos com algumas mudanças no seu conteúdo, 

que sinalizariam um aperfeiçoamento da política. Entretanto, as resistências são muito vivas e 

poderosas dentro e fora da universidade, as condições se colocam favoráveis pelo fato de que a gestão 

da UFRGS se mostra apoiadora das cotas, o que fortalece a hipótese de manutenção e, até mesmo, de 

ampliação. 

Por fim, nosso trabalho denuncia, de certa forma, as contradições inerentes ao processo de disputa 

travado pelos movimentos sociais por mais acesso e direitos, nesse caso, a educação universitária. As 

cotas para negros, no Brasil, têm produzido a queda de vários mitos relacionados ao racismo, como o 

de que nosso país vive uma democracia racial e o de que o brasileiro seria um povo cordial em todas 

as relações sociais. Ainda impressiona como tanto o mito do mérito, quanto o mito de que o vestibular 

é um meio pleno de avaliação estão presentes no imaginário da comunidade acadêmica e da sociedade. 

As ações afirmativas têm colocado em xeque o mantra de que o vestibular é um modelo justo e 

legítimo de avaliar se a pessoa vai ou não acompanhar seu curso ou se formar.  Na UFRGS, no 

máximo 30% dos alunos se formam no tempo mínimo do curso, são minoria em todas as áreas de 
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conhecimento. Inclusive, é por essa razão que têm o direito de se formar no dobro do tempo de 

duração do seu curso. 

Outro fenômeno que tais políticas têm externado é a incongruência, como aponta Doebber (2011), de 

que para ingressar na universidade o estudante negro tem de se reconhecer como diferente no seu 

pertencimento étnico, pois se autodeclarar é a condição, porém, ele tem de se transmutar em igual para 

poder ser visto, respeitado e para de adaptar e ter êxito na vida acadêmica, ou seja, ficar igual como 

estratégia de permanência. O que temos visto, nos primeiros resultados de desempenho, é que 

qualquer avaliação feita com apenas cinco anos de cotas é prematura e limitada, tendo em vista que, 

pela média geral, poucos cotistas irão se formar nesse período. As diferenças de acompanhamento 

acadêmico por área de conhecimento, os perfis de cursos e currículos ainda não permitem um olhar 

mais coeso e global.  

A pluralidade de critérios avaliativos das áreas, os graus distintos de dificuldade das disciplinas, a 

pouca representatividade quantitativa de cotistas em alguns cursos são outras variáveis que tornam 

complexa a avaliação. A universidade vive um processo histórico de transformação e aprendizado que, 

além de ampliar a diversidade nos seus espaços, está desafiando a comunidade acadêmica a 

desenvolver outros parâmetros de trabalho pedagógico e de relações humanas. E o papel de cientistas 

sociais comprometidos com as causas populares, de democratização da sociedade e com a diminuição 

das desigualdades é o de tomar a dianteira nesse processo político, sendo propositivo e subsidiando, 

através de suas pesquisas, ações que encaminhem as mudanças necessárias.  
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Resumo: 

A política de formação de professores identificada com as questões do campo é resultado de 

reivindicações dos movimentos sociais, do trabalho de docentes e pesquisadores na área, e da 

intencionalidade política de instituir uma Educação do Campo focada na realidade dos sujeitos 

que vivem no e do campo. O curso de graduação de Licenciatura em Educação do Campo na 

UFSC, em Santa Catarina, teve início em 2009, através do plano de expansão das universidades 

federais, com apoio do Ministério da Educação (MEC), por intermédio da Secretaria de 


