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Resumo:  
O presente artigo é um estudo de caráter exploratório no qual analiso, a partir de dados 
quantitativos e qualitativos, a permanência de um grupo de estudantes negros ingressantes 
pelo sistema de reserva de vagas no ano de 2008 nos cursos de Engenharia da Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), problematizando as práticas de in/exclusão e de 
racismo institucional no cotidiano da instituição. As análises empreendidas estão articuladas à 
perspectiva teórica dos Estudos Culturais, com aproximações a sua vertente pós-estruturalista. 
As primeiras conclusões indicam que o estudante cotista deve reconhecer sua diferença para 
acessar à universidade via política de cotas, porém, ao ingressar deve, como estratégia de 
permanência na academia, diluir-se no todo de modo a tornar-se igual aos demais. 
Palavras-chave: in/exlusão, ações afirmativas na universidade, racismo institucional.  
 
 
Abstract:  
This paper is a exploratory study in which I analyze, from qualitative and quantitative data, 
the permanence of a group composed by black students which got into Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) Engineering major by a special governmental system of 
quotas for such public, questioning the in/excluding practices inside the institution, and the 
everyday institutional racism faced in it. The analyses are articulated to the theoretical 
perspective of Cultural Studies, leaning towards its post-structuralist branch. The first 
conclusions lead that the student who got into university through this system has to recognize 
his or her difference to access it via public quotas politics; however, when becoming a 
member he or she has to dissolve, as a permanence strategy at the academy, him or herself in 
the entirety in a such way that ends up becoming equal to the others. 
Keywords: in/exclusion, affirmative actions at university, institutional racism. 
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O presente artigo tem como objetivo problematizar as práticas de in/exclusão de 

estudantes negros no cotidiano da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para tanto, 

através de um estudo exploratório, analisam-se alguns aspectos referentes à permanência de 

um grupo de estudantes negros ingressantes pelo sistema de reserva de vagas no ano de 2008 

nos cursos de Engenharia da mesma universidade. Esta pesquisa está articulada à perspectiva 

teórica dos Estudos Culturais em sua vertente pós-estruturalista e constitui-se em um recorte 

de pesquisa de mestrado que busca analisar o desenvolvimento do Programa de Ações 

Afirmativas desta instituição. 

Desse modo, inicio o artigo discutindo teoricamente alguns conceitos centrais para o 

estudo; são eles: in/exclusão e racismo institucional. Em seguida, exponho o Programa de 

Ações Afirmativas da UFRGS, o contexto investigado e os caminhos percorridos na pesquisa. 

Depois, problematizo as práticas desta universidade, analisando a inclusão dos estudantes 

negros ingressantes pela política de cotas em seus cursos de Engenharia. Por fim, faço 

algumas considerações e questionamentos que foram surgindo no decorrer do estudo. 

 A metodologia utilizada neste artigo consistiu em buscar informações quantitativas 

referentes ao histórico dos estudantes no curso, e qualitativas, através de entrevista realizada 

com oito estudantes versando sobre as percepções em relação à trajetória escolar bem como as 

dificuldades e expectativas em relação à UFRGS. 

 
In/exclusão, racismo institucional e as políticas de ação afirmativa 

As políticas públicas de ação afirmativa estão em plena expansão em várias partes do 

mundo, abarcando as diferentes dimensões (gênero, raça, etnia, sexualidade, dentre outras) 

que provocam disparidades e discriminações nas sociedades. Carlos Moore Wedderburn 

(2005, p. 307) refere que praticamente todos os países do Terceiro Mundo – com exceção dos 

países da América Latina –, em algum momento de sua história, “aplicaram políticas públicas 

de ação afirmativa para resolver graves problemas internos decorrentes da marginalização 

seletiva do segmento dominado e de privilégios herdados do passado colonial ou milenar”. 

Tais políticas visam a diminuir desigualdades materiais e simbólicas entre os grupos através 

de incentivos que garantam o acesso ao mercado de trabalho, a universidades e a posições de 

poder. 

Stuart Hall (2009) anuncia que o momento contemporâneo, caracterizado como um 

novo período do modernismo, na medida em que abala as estruturas rígidas que sustentavam a 

era moderna, “representa uma importante mudança no terreno da cultura [...] – rumo às 

práticas populares, práticas cotidianas, narrativas locais” (p. 319). O autor aponta que esse 
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deslocamento possibilita novos espaços de contestação, que se apresentam como uma 

“importante oportunidade estratégica para a intervenção no campo da cultura popular” (idem). 

Na esteira dessa discussão, Hall lembra “como a vida cultural tem sido transformada em 

nossa época pelas vozes das margens” (p. 320), produzindo deslocamentos nas disposições do 

poder, resultado de políticas culturais da diferença. 

Para entender as condições de emergência de políticas afirmativas no Brasil hoje, é 

necessário observar que tais políticas são produzidas em resposta às reivindicações de grupos 

sociais denominados marginais ou minoritários, ao longo dos anos 60 e 70 do século XX, 

dentre eles, os negros. O Movimento Negro vem pautando a condição de desigualdade da 

população negra, principalmente em relação ao acesso à educação, desde os primeiros 

momentos de organização na década de 1930. Além disso, as ações dos governos iniciadas em 

meados da década de 90 tinham como objetivo contemplar a parcela da população que 

historicamente se encontrava à margem dos processos políticos, sub-representada em cargos 

de chefia e nos governos, bem como em desvantagem nos índices de desenvolvimento social, 

educacional, econômico etc., ou em situação de vulnerabilidade social. Tais ações 

governamentais fortaleceram-se a partir de uma agenda internacional de combate ao racismo, 

o que culminou na III Conferência Mundial Contra o Racismo, Xenofobia e Formas 

Correlatas de Intolerância, convocada pela ONU e realizada em Durban, África do Sul, em 

2001, e considerada um momento chave para se repensarem as políticas raciais nas sociedades 

nacionais, representando uma guinada no rumo das ações afirmativas no Brasil. 

No que tange às ferramentas teóricas centrais para este estudo, sendo elas in/exclusão 

e racismo institucional, compartilho da compreensão de que os conceitos de inclusão e 

exclusão são invenções do nosso tempo e, desse modo, devem ser historicizados e entendidos 

como constructos sociais e culturais produzidos na e pela linguagem (LOPES, 2007). A 

linguagem constitui-se como um elemento central da organização social e da cultura, na 

medida em que é o meio privilegiado pelo qual atribuímos sentido ao mundo e a nós mesmos. 

Essa noção de linguagem, inscrita na perspectiva da virada linguística, leva-nos a assumir o 

caráter “contingente que se estabelece entre aqueles que partilham social e culturalmente dos 

mesmos esquemas lingüístico-conceituais” (VEIGA-NETO; LOPES, 2007a, p. 24). Os 

autores esclarecem que se trata “de uma relação (também sempre contingente) que se 

estabelece entre cada um que pensa, conhece e diz e a coisa que é pensada, conhecida e dita”.  

Alfredo Veiga-Neto e Maura Lopes (2007b), ao tratarem das políticas de inclusão, 

explicitam o conceito de in/exclusão, alertando que 
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[...] as instituições que garantem o acesso e o atendimento a todos são, por 
princípio, includentes, mesmo que, no decurso dos processos de comparação 
e classificação, elas venham a manter alguns desses “todos” (ou muitos 
deles...) em situação de exclusão. Isso significa que o mesmo espaço 
considerado de inclusão pode ser considerado um espaço de exclusão. 
Conclui-se assim que a igualdade de acesso não garante a inclusão e, na 
mesma medida, não afasta a sombra da exclusão (p. 959). 

 

In/exclusão, então, é um conceito que utilizo para entender que as políticas inclusivas, 

tais como as ações afirmativas, operam com mecanismos de inclusão e ao mesmo tempo de 

exclusão, tornando-se inseparáveis. Isso quer dizer que não há sujeitos que ocupam definitivas 

posições de inclusão, mas que estão incluídos em alguns processos e excluídos de outros. 

Por estarmos envolvidos cotidianamente com as ações afirmativas, corremos o risco de 

naturalizar o próprio processo ou ver apenas os aspectos celebrativos de sua implementação. 

Para perceber os mecanismos de in/exclusão nos quais os sujeitos estão imersos, há 

necessidade de se manter uma atitude hipercrítica sobre a forma como esse processo se 

desenvolve, ou seja, uma crítica “que se manifesta como uma permanente reflexão e 

desconfiança radical frente a qualquer verdade dita ou estabelecida” (VEIGA-NETO, 2000, 

p.47). Essa atitude leva-me a concordar com Lopes (2010) quando observa que vivemos 

atualmente a exaltação das diferenças e das identidades culturais, mas é justamente neste 

tempo que a inclusão se desenha de uma forma perversa: há a exaltação da diferença e, ao 

mesmo tempo, processos que colocam em curso sua diluição.  

Os conceitos discutidos possibilitam-me manter presentes/vivos alguns 

questionamentos: Em que medida a Universidade tem se modificado pelas culturas e pelas 

experiências desses “novos” sujeitos? Se a política pública possui um caráter afirmativo, 

como o próprio nome diz, em que momentos/espaços estão sendo afirmadas e valorizadas as 

identidades, culturas, modos de viver e pensar dos alunos ingressantes pelo Programa?  Qual 

o sentido de “afirmativo” e como se operacionaliza nas práticas institucionais? É possível 

identificarmos práticas de racismo institucional em uma Universidade que assume um 

Programa de Ações Afirmativas? 

Tendo sido aprovado no vestibular, uma porta se abre, mas outros obstáculos e 

desafios se colocam na vida do estudante. Estar matriculado na Universidade não garante a 

permanência, nem faz com que o aluno se sinta incluído nesse ambiente. O processo de 

inclusão pressupõe que as diferenças tenham espaço nos currículos acadêmicos, sejam tema 

de pesquisa, movimentem o campus universitário – “que as diferentes vozes possam dizer de 

si” (LOPES, 2007, p. 27).   
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Os estudos de Silvério (2002) e Carvalho (2006) indicam a existência de um processo 

denominado “racismo institucional”, ou seja, a discriminação racial em uma configuração 

institucional, legitimada historicamente pelo Estado. É a modalidade de racismo que funciona 

à revelia dos indivíduos, através de mecanismos discriminatórios inscritos na operação do 

sistema social. O racismo institucional dá-se no cotidiano muitas vezes de forma 

imperceptível, através de práticas contínuas que acabam por fixar lugares, posições, relações 

hierárquicas de poder, perpetuando as desigualdades existentes. 

Do mesmo modo que outras práticas, o racismo institucional produziu-se (e continua 

produzindo-se) historicamente. Jorge José Carvalho (2006) aponta que as universidades se 

consolidaram no Brasil entre 1870 e 1920, após o grande deslocamento racial provocado pela 

chegada dos imigrantes europeus. Com a vinda de cerca de 3.400.000 estrangeiros, os negros 

foram sendo excluídos do mercado de trabalho e substituídos pela mão-de-obra dos 

imigrantes, através dos incentivos abertos pelo Estado brasileiro; o efeito disso foi a 

concretização da ideologia do branqueamento. “Isso significa que as universidades públicas 

[...] foram consolidadas nos anos 30 pela primeira geração de brancos imigrantes que havia 

ascendido socialmente através da industrialização racialmente estratificada” (p. 116).  

A partir das posições de prestígio e privilégio dos imigrantes europeus no Rio Grande 

do Sul, a UFRGS edifica-se como uma Universidade “branca”, carregando essa marca no 

decorrer de sua história. Isso veio a repercutir na discussão sobre a reserva de vagas 

destinadas a candidatos negros, devido ao fato de a aprovação do Programa trazer para o 

interior da instituição o reconhecimento de que ela é excludente racialmente (LÓPEZ, 2009). 

 
As Ações Afirmativas na UFRGS  

O processo que levou à implantação do Programa de Ações Afirmativas na UFRGS 

teve o início de suas discussões no ano de 2005, marcado por tensões, negociações e impasses 

que refletiam os conflitos no interior da instituição. Acompanhando esse momento histórico 

na UFRGS, López (2009) aponta que tal processo político “abriu brechas para o debate sobre 

a diversidade numa instituição que se apresenta como monocultural e racializada, trazendo 

para a arena institucional sujeitos políticos antes não contemplados” (p.306).  

A proposta final, aprovada em junho de 2007, resultou na Decisão 134/2007 do 

CONSUN, que instituiu, por um período de cinco anos, o Programa de Ações Afirmativas na 

modalidade de reserva de vagas, a ser implantado a partir do vestibular de 2008. No sistema 

UFRGS, do total de vagas disponíveis para ingresso por concurso vestibular em cada curso, 

30% são reservadas para candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Fundamental e 
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Médio. Dentre estes, no mínimo a metade será garantida a estudantes autodeclarados negros. 

Além disso, foram criadas, no ano de 2008, 10 novas vagas para o ingresso de candidatos 

indígenas, distribuídas nos cursos conforme decisão da comunidade a que pertencem, em 

acordo com a Universidade. Para o acompanhamento dessa política, foram instituídas a 

Comissão de Acompanhamento dos Alunos do Programa de Ações Afirmativas e a Comissão 

de Acesso e Permanência do Estudante Indígena. 

Conforme apresentado por João Vicente Souza (2009) em sua tese, com base em 

dados dos relatórios UFRGS/Coperse (2007, 2008), os índices de aprovação no vestibular dos 

candidatos autodeclarados negros e pardos tiveram um aumento significativo após a 

implementação do Programa de Ações Afirmativas2. Desse modo, passou-se de 4,8% de 

aprovação dos candidatos negros inscritos no vestibular em 2007, para 19,8% em 2008. Entre 

os candidatos pardos, também se pode perceber uma maior ocupação das vagas, tendo sido 

aprovados 9,0% em 2007 e 13,1% em 2008. Além disso, o autor salienta que gradualmente o 

acesso dos estudantes de baixa renda tem aumentado, ou seja, cada vez mais estudantes de 

origem popular vêm ocupando um espaço importante, ao menos em quantidade, na 

Universidade. Esses dados demonstram um avanço no acesso à Universidade, porém ainda 

não há indicativos sobre a permanência de tais alunos e o desempenho em seus cursos3. 

 É importante salientar que as informações de proporção de ingressantes conforme 

cor/raça trazidas aqui, bem como sobre o aumento do acesso de estudantes de baixa renda, 

vão se diferenciar muito, dependendo do curso em questão. Como salienta Souza (2009), 

“sabemos que os cursos de maior prestígio, densidade ou argumento de concorrência, 

geralmente são os que mais evidenciam as assimetrias socioeconômicas representadas em 

números e percentuais. Basta considerarmos o caso dos cursos cujo ‘ponto de corte’4 costuma 

ser muito alto” (p. 87). O pesquisador traz alguns exemplos, como os cursos de Medicina, 

Direito Diurno, Biomedicina e Relações Internacionais, nos quais nenhum dos candidatos 

autodeclarados negros de escola pública inscritos se classificou através da adoção do Sistema 

de Reserva de Vagas no ano de 2008.  

 
O contexto dos cursos e os caminhos da pesquisa  

Os cursos da Escola de Engenharia5 ofereceram no vestibular de 2008, primeiro ano 

do Programa de Ações Afirmativas nesta Universidade, 710 vagas para ingresso, sendo que 

15% destas deveriam ser destinadas a estudantes egressos de escola pública e 15% a 

estudantes egressos de escola pública autodeclarados negros. Na tabela que segue, podemos 
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observar os números referentes à procura, oferta e ocupação das vagas reservadas para 

estudantes de escola pública autodeclarados negros no referido ano.  

 

Tabela 1 – Quadro de ocupação das vagas reservadas para estudantes de escola pública autodeclarados negros no 
vestibular de 2008. 
 

Curso 
Número de 
candidatos 

Vagas 
oferecidas 

Estudantes 
aprovados 

Estudantes 
matriculados 

Engenharia Civil 19 23 9 7 
Engenharia Mecânica 22 18 7 5 
Engenharia Elétrica 24 12 7 7 
Engenharia de Computação 8 9 4 4 
Engenharia de Produção 6 9 4 4 
Engenharia Metalúrgica 5 8 2 2 
Engenharia de Materiais 6 5 2 2 
Engenharia Química 4 12 1 0 
Engenharia Ambiental 8 5 0 0 
Eng. de Controle de Automação 10 5 4 0 
Engenharia de Minas 5 4 1 0 
TOTAL 117 110 41 31 

Fonte: Dados do Concurso Vestibular 20086. 

 Do total das 110 vagas disponibilizadas para esse grupo de estudantes, 41 foram os 

aprovados no concurso vestibular; destes, somente 31 efetuaram a matrícula7, então, mais de 

70% das vagas destinadas não foram ocupadas por esse grupo. Outro dado relevante é a baixa 

procura dos estudantes negros pela reserva de vagas nos cursos de Engenharia no primeiro 

ano do Programa, tendo alguns cursos apresentado menor número de inscritos do que vagas 

disponíveis. Com esse panorama, podemos considerar a subutilização do sistema de reserva 

de vagas naquele ano.  

Os motivos de tal subutilização são muitos e de diferentes ordens, devendo ser 

investigados para que se possa obter o maior aproveitamento das vagas destinadas a esse 

público e atingir o objetivo principal do Programa, qual seja, ampliar o acesso aos cursos de 

graduação da Universidade. 

Analisando-se o mecanismo de ingresso via vestibular na política de reserva de vagas, 

é possível pensar em uma lógica de exclusão dentro da inclusão, conforme discutido 

anteriormente. Nesse processo, há um padrão de normalidade marcado pelos candidatos de 

ingresso universal. Esses candidatos estabelecerão os escores mínimos para que um estudante 

de escola pública ou autodeclarado negro possa ter o direito de ter sua redação corrigida. 

Dessa forma, das vagas reservadas para os candidatos autodeclarados negros nos cursos de 

Engenharia, menos de um terço foram ocupadas naquele ano, pois esses jovens não 

apresentaram o desempenho necessário, não se aproximaram do padrão de normalidade (nesse 
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caso, também representado pelo ponto de corte), permanecendo excluídos do sistema, e as 

vagas foram destinadas àqueles que são “mais normais” que eles. Conforme Lopes (2007), 

 
A noção de norma e normalidade se fortalece a partir da noção de média, 
conceito que tem forte contribuição da estatística. Tendo a média como 
referência e a concepção de diferença como algo exótico, ou de falta, que 
exige paciência, dedicação profissional, formação e tolerância, todos aqueles 
que são enquadrados aquém ou além da média constituem um grupo que 
ameaça o rendimento das aulas, a aprendizagem dos “normais”, [...] e o 
conceito de competência do professor. [...] Homens e mulheres, oriundos de 
distintos grupos étnicos, religiosos, etc. são reduzidos a uma mesmidade (p. 
25).  

 
 Através da pesquisa realizada no banco de dados da Universidade8, onde tivemos 

acesso ao histórico dos estudantes, foi possível caracterizar o grupo de alunos negros que 

ingressaram em 2008 pelo sistema de reserva de vagas e permaneciam com vínculo ativo com 

a UFRGS no primeiro semestre de 2010. Do total de 28 alunos, 23 permaneciam vinculados à 

primeira etapa do curso por faltar aprovação em alguma disciplina desse período. Se esses 

alunos estivessem seguindo a seriação aconselhada, tendo integralizado todas as disciplinas da 

etapa no período previsto, estariam cursando a 5ª etapa (para aqueles que ingressaram em 

2008/1) ou a 4ª etapa (para os que ingressaram em 2008/2)9. Os cinco alunos restantes estão 

distribuídos entre a segunda e a terceira etapa do curso. Assim, dos 28 alunos, nenhum está 

cumprindo a seriação aconselhada. 

 Outro dado que nos parece relevante é a pouca incidência de reprovação por falta de 

frequência. Esse aspecto denota o comprometimento dos alunos com a vaga conquistada, 

pois, mesmo enfrentando dificuldades de desempenho, os estudantes seguem frequentando as 

aulas e prestando as provas até o final do semestre.  

 No ano de 2008, a UFRGS dispunha de diversos programas de assistência estudantil; 

são eles: Casa do Estudante, Restaurante Universitário, Bolsa Permanência e Programa Saúde.  

A partir do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído em dezembro 

de 2007, a Universidade amplia o leque de benefícios, passando a oferecer, no ano de 2009, 

também a Bolsa REUNI10 e, em 2010, Auxílio Transporte, Auxílio Creche, Auxílio Material 

de Ensino e Auxílio Moradia. Para acesso aos benefícios, o aluno precisa comprovar: 

carência, atestada por meio de uma análise socioeconômica, e aproveitamento acadêmico. 

Neste segundo critério, se o aluno não for calouro, deve comprovar Taxa de Integralização 

Média (TIM) de, no mínimo, 50% do respectivo curso. Para calouros, o critério é não ser 

diplomado, estar regularmente matriculado e com vínculo ativo. Dos 28 estudantes 
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analisados, somente oito teriam o desempenho exigido como pré-requisito para a solicitação 

dos benefícios. 

No âmbito da pesquisa, em 2009, foi lançado um edital pelo CNPQ visando a 

contemplar especificamente bolsas de iniciação científica para alunos ingressantes via 

Programa de Ações Afirmativas. A UFRGS foi contemplada com 20 bolsas, distribuídas nas 

diversas áreas do conhecimento, conforme interesse expresso pelos professores orientadores. 

 No que tange à graduação, houve desacomodação pelas demandas de evasão e 

repetência historicamente existentes em alguns cursos da UFRGS, o que se tornou mais 

visível com o ingresso dos alunos cotistas, segundo a Pró-Reitora de Graduação11. No ano de 

2010, foram criados dois projetos: o Projeto de Recuperação e Estudos Intensivos, ocorrido 

fora do período letivo, para rever conteúdos e recuperar conceito na disciplina de Cálculo I12; 

e o Programa de Apoio à Graduação, que ocorre durante o semestre, nas manhãs de sábado, 

com o objetivo de apoiar os estudantes que necessitam de reforço no processo ensino-

aprendizagem em cálculo, física, química, português, inglês e produção de textos acadêmicos. 

  Para conhecer as dificuldades enfrentadas pelos estudantes em relação à vida 

acadêmica e os fatores que contribuem para o seu desempenho, realizei duas ações 

investigativas. Na primeira, construí um quadro com informações referentes ao desempenho 

dos alunos no curso, desde o ingresso (2008/1 ou 2008/2) até o semestre 2009/2. Busquei as 

seguintes informações: número de créditos integralizados e reprovados, etapa em que se 

encontra o aluno, as disciplinas que faltam para concluir o primeiro semestre, conceitos 

obtidos e trancamentos de matrícula. 

Após a obtenção desses dados, passei para a segunda ação: realização de entrevista 

para qualificar as informações anteriormente obtidas. Entrei em contato com os 28 alunos 

cotistas negros. Tive bastante dificuldade de retorno, devido à falta de atualização das formas 

de contato no banco de dados da Universidade, seja por telefone (quase metade deles não 

possui telefone atualizado), seja por correio eletrônico (não-obtenção de resposta nos contatos 

realizados). Em resumo, consegui entrevistar oito alunos. A entrevista pautou-se pelos 

tópicos: dados gerais de identificação, informações sobre a trajetória escolar e motivos da 

escolha do curso, percepções sobre o ingresso na Universidade, dificuldades no âmbito 

acadêmico, formas de estudo e expectativas acerca da UFRGS. 

Do total de oito estudantes entrevistados, nenhum reside na Casa do Estudante da 

UFRGS. Sete deles residem com a família, e uma das estudantes, vinda do interior, mora com 

uma colega, todos na região metropolitana de Porto Alegre. Nenhum possui benefício de 
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assistência estudantil, nem teve bolsa de iniciação científica até o momento. Dois deles já 

tiveram bolsa de extensão.  

Dos oito alunos entrevistados, quatro relatam a necessidade de trabalhar para se 

sustentar. Dois possuem emprego formal, e outros dois buscam formas alternativas de 

captação de recursos (fazendo “bicos” – pintura, carreto –, vendendo bolo, cuidando de 

crianças etc.). Os que trabalham formalmente enfrentam grande dificuldade para cumprir os 

horários das disciplinas e monitoria, bem como para conciliar o trabalho com a intensidade de 

estudo necessária. 

 
Práticas de in/exclusão na Universidade: diferenciar para incluir, tornar-se igual para 
permanecer no jogo 

No decorrer da análise das informações, mesmo sendo este um estudo exploratório, é 

possível perceber que, nas ações afirmativas, os processos de in/exclusão operam a partir de 

uma tensão. De um lado, é preciso mostrar a diferença de raça e/ou classe social para acessar 

a Universidade; por outro lado, após o ingresso, é necessário um esforço cotidiano para diluir 

as marcas da diferença. Esta seria a condição para permanecer e ter sucesso na Universidade.  

Ao serem perguntados sobre como foi o primeiro semestre e como tem sido até o 

momento em relação ao desempenho e à integração no curso, os estudantes revelam, em sua 

maioria, terem sentido muita dificuldade no aprendizado: pelo excesso de conteúdos, porque o 

ensino na UFRGS é “muito puxado” e por não possuírem alguns pré-requisitos considerados 

necessários. Os estudantes referem, ainda, pouca experiência com uma rotina de estudos 

extraclasse, sentindo grande diferença entre a dinâmica e exigência do Ensino Superior em 

relação ao Ensino Médio. Outra dificuldade que aparece é em relação aos horários das 

disciplinas, que estão dispostas durante todo o dia, bem como a oferta de monitoria, que 

também ocorre basicamente no mesmo período. A questão dos horários afeta principalmente 

os alunos que precisam conciliar trabalho e estudo. 

Em relação ao acolhimento, a maioria dos estudantes diz ter sido bem recebida pelos 

colegas e professores. Porém, muitos demonstram não se integrar completamente por timidez, 

por diferenças de interesse ou por entenderem a Universidade como um ambiente somente 

para o estudo, deixando em segundo plano as relações sociais com os pares.  

No que tange aos professores, os alunos referem não ter maiores problemas. Contudo, 

durante a entrevista, em diversos momentos, aparecem relatos na direção oposta: “No 

primeiro dia de aula, os professores falavam: ‘dessa turma, vão passar somente cinco!’” 

(E5)13; “Os professores não ajudam muito” (E7); “O relacionamento com os professores é 
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mais superficial, e é mais livre, tu tens que correr atrás” (E1); “A relação professor-aluno é 

bem complicada, são muito intransigentes, arrogantes. Ao invés de procurar facilitar, 

dificultam” (E3).  

 Liane Ludwig Loder (2009) já havia identificado em seu estudo sobre a formação do 

Engenheiro Eletricista na UFRGS: 

 
Nem sempre o ambiente do curso se apresenta como um ambiente acolhedor 
e promotor da auto-estima do aluno. Ao contrário, muitas vezes, esse 
ambiente se revela altamente coercitivo e não propício ao aprender. Uma 
justificativa para isso parece ser o fato do professor entender que, quanto 
mais exigir do aluno, quanto mais estressá-lo moral e intelectualmente, 
maior vai ser a sua (do aluno) reação e motivação para superar os obstáculos 
interpostos pelo próprio professor e pelo conhecimento em si (p. 296).  
 

Mesmo de uma perspectiva teórica diferente da adotada neste texto, Loder (2009) faz 

considerações extremamente pertinentes para refletirmos sobre o papel assumido pelo aluno. 

Poderíamos dizer que, de forma geral, nos cursos de Engenharia, a partir da pesquisa da 

autora, há “invisibilidade do aluno em relação aos seus professores” e “visibilidade do aluno 

em relação aos seus colegas” (p. 297). Talvez por serem vistos com indiferença pelos 

professores, os estudantes precisam fortalecer o vínculo com os colegas para apoiarem-se 

entre si na tentativa de permanecer no curso com desempenho satisfatório.  

Outro aspecto depreendido da fala dos estudantes é que parecem necessitar de um 

“tempo de adaptação” (ou seria de normalização?) para ajustar-se à cultura universitária, à 

dinâmica própria, ao ritmo de estudo, às formas de relacionar-se. No caso dos estudantes 

entrevistados, parece que grande parte permaneceu nesse tempo até agora, que seria em torno 

de dois anos. Três alunos disseram ter sido neste momento, dois anos após o ingresso, 

aprovados nas disciplinas mais difíceis ou ter saído da primeira etapa. Novamente, apontam 

uma diferença grande entre a lógica escolar e a da Universidade em relação ao 

acompanhamento, ao olhar da instituição, à própria estrutura universitária, marcando certo 

estranhamento, percebido nas falas: “É cada um por si” (E8); “A gente fica mais solto” (E2); 

“Ninguém dá bola pra ninguém” (E6); “Tu tens que correr atrás” (E1). 

 O descompasso entre a lógica da Universidade e a vivência dos alunos não é uma 

situação que emerge com as ações afirmativas. Michel de Certeau (1995), há mais de uma 

década, sinaliza que as instituições de ensino superior se mostram incapazes de responder à 

demanda posta pela inclusão de sujeitos caracterizados pela heterogeneidade cultural. Para o 

autor, a época de homogeneidade relativa entre os estudantes terminou, e estamos 
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vivenciando um momento de enorme heterogeneidade entre eles, “em virtude de suas origens 

familiares, seus meios sociais, suas leituras e suas experiências culturais” (p. 110). 

Quando interrogados sobre o próprio desempenho, os alunos atribuem a si tanto o bom 

quanto o mau resultado de sua aprendizagem. Essa compreensão fica evidente nas falas: “Vou 

bem porque estudo bastante” (E8); “Procuro dar o máximo de mim, me esforçar” (E7); 

“Tenho uma boa organização” (E3). Quanto às dificuldades enfrentadas, dizem: “Falta 

bagagem, conteúdo” (E6); “O curso não tem problemas, as dificuldades são minhas mesmo” 

(E3); “Os professores não têm culpa, eles são todos iguais. Os alunos é que deveriam ir mais 

atrás” (E1); “Acho que as disciplinas em que fui reprovado foi por culpa minha” (E2). 

Vemos, nesses depoimentos, forte ênfase no autogerenciamento e esforço próprio para o 

aprendizado. Ao atribuir a si o resultado pelo sucesso ou fracasso escolar, parece ocorrer a 

desresponsabilização dos outros elementos envolvidos no processo: professores, metodologias 

de ensino, estrutura da Universidade, horário das aulas, programas de apoio e assistência etc. 

Vemos operando a racionalidade contemporânea na qual a educação deixa de ser apenas uma 

estratégia de governamento em massa para ser um mecanismo de controle individual. Nessa 

lógica, cada sujeito é responsável pelo próprio aprendizado, tornando-se empreendedor de si 

mesmo. 

De que modo os mecanismos de in/exclusão que vêm sendo apontados se materializam 

em práticas institucionais que podem ser lidas como práticas de racismo acadêmico?  

Tendo em vista a exposição feita até aqui, é possível perceber nas falas dos estudantes 

que, nas relações interpessoais cotidianas, não há manifestações visíveis de racismo, porém, 

parece haver um racismo institucional que fica evidente nos mecanismos de exclusão. Como 

indícios da materialização do racismo institucional, podemos citar a dificuldade de acesso aos 

benefícios de assistência estudantil. Ao mesmo tempo em que o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil (PNAES) sinaliza que as ações de assistência estudantil devem 

contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico e agir preventivamente nas situações de 

repetência e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras, vemos que um dos 

grupos considerados como principal alvo desse programa acaba não sendo contemplado 

devido aos critérios estabelecidos para concessão dos benefícios – critério principal: 

desempenho mínimo. Em relação às bolsas de iniciação científica, também vemos 

concretizar-se tal forma de exclusão. Como mencionado anteriormente, a Universidade foi 

contemplada com 20 bolsas do CNPQ para atender exclusivamente estudantes cotistas; além 

destas, a UFRGS possui hoje em torno de 1000 cotas de bolsas de iniciação científica. 

Entretanto, dos oito estudantes entrevistados, nenhum possui vínculo com a pesquisa, seja por 
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terem baixo desempenho e nem se arriscarem a disputar uma bolsa, seja por não terem sido 

selecionados por algum professor. 

Da mesma forma, é apontada pelos estudantes a falha na comunicação entre a 

Universidade e os alunos. Esse problema ocorre, segundo eles, na divulgação dos editais do 

programa de benefícios, dos programas de recuperação e reforço, bem como em relação aos 

mecanismos internos da Universidade (ordenamento, recusa de matrícula etc.). Novamente, 

vemos que ações pensadas para atingir principalmente esse grupo têm dificuldade de chegar a 

tais sujeitos. Desse modo, o racismo institucional pode ser percebido na ausência de ações 

efetivas que visem a promover outras formas de permanência voltadas a esses novos sujeitos 

acadêmicos. Percebe-se que a Universidade enfrenta dificuldades de transformar suas 

práticas, visando a rever modos cristalizados que já há algum tempo pouco conseguem 

atender às especificidades dos alunos. A preocupação é que, se não houver mudança em 

relação ao exposto, a Universidade pode continuar produzindo exclusão no interior da 

inclusão, perpetuando as desigualdades existentes fora dela. Ao mesmo tempo em que são 

incluídos na Universidade, estudantes permanecem excluídos das oportunidades acadêmicas, 

de viver o “clima universitário”, de sentir-se parte e fortalecidos em suas especificidades e 

diferenças. 

Considerações finais 
 

 [...] a alteridade, para poder fazer parte da diversidade cultural bem entendida 
e aceitável, deve despir-se, desracializar-se, des-sexualizar-se, despir-se de 
suas marcas de identidades; deve, em outras palavras, ser como as demais 

 (DUSCHATZKY; SKLIAR. Grifo dos autores, 2001, p. 124).   
 
 

Neste texto, procurei conhecer algumas experiências vividas por estudantes após o 

ingresso no ensino superior. Temos visto que, a partir do momento em que entram na 

Universidade, são tratados como iguais, tornando-se invisíveis suas diferenças. As 

características que até então ficavam bem marcadas – eram negros e/ou de escola pública – 

são invisibilizadas. No entanto, essa pretensão de igualdade não se efetiva nas condições de 

permanência, no desempenho, no tratamento nos diferentes setores etc. As ações afirmativas, 

como políticas de identidade que são, partem da noção de pertencimento a uma coletividade, 

nesse caso, à coletividade negra. Porém, essa relação se desfaz no momento em que o 

estudante ingressa no meio acadêmico. Estando na Universidade, ele é impulsionado ao 

sucesso individual e a destacar-se pelo mérito. Desse modo, para o aluno negro, reconhecer-se 

diferente é a condição de entrada; tornar-se igual é a estratégia de permanência no jogo.  
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Estando incluídos, são criadas novas formas de hierarquização; nesse caso, uma delas 

pode ser a da meritocracia, lógica já existente na Universidade, que irá colocar os estudantes 

numa nova linha de normalidade. Essa lógica também aparecerá nos cursos, conforme o 

desempenho que os alunos terão durante a vida acadêmica. Nesse sentido, Lopes (2009, p. 

160) aponta que, “nas operações de normalização – que implicam tanto trazer os desviantes 

para a área da normalidade, quanto naturalizar a presença de tais desviantes no contexto social 

onde circulam –, devem ser minimizadas certas marcas, certos traços e certos impedimentos 

de distintas ordens”. O investimento é para que todos se pareçam os mesmos e se dilua a 

diferença. 

Hall (2009) já referia que uma característica marcante do tempo presente é “a 

profunda e ambivalente fascinação [...] pelas diferenças sexuais, raciais, culturais e, 

sobretudo, étnicas” (p. 319). Em contrapartida, indaga se esse reaparecimento de uma 

proliferação da diferença não se trata de “um tipo de diferença que não faz diferença alguma” 

(p. 320). Inventamos a diferença como valor importante, encantamo-nos com a possibilidade 

de relacionarmo-nos com o exótico e, ao mesmo tempo, com o risco. Esta parece ser uma das 

condições para governar a diferença: inventá-la, posicioná-la em um lugar de risco e governá-

la. 

No decorrer deste texto lancei uma série de perguntas e o encerrarei com tantas mais, 

na tentativa de permitir que a presença do outro, na medida em que é o outro, nos indague, 

questione nossos supostos saberes, nossas certezas. Pensando a partir das ações afirmativas na 

Universidade: que valores vêm sendo agregados a partir dos novos sujeitos “incluídos” no 

espaço acadêmico? A presença desses estudantes tensionou mudanças nos currículos dos 

cursos? Estaria a Universidade, ao incluir esses sujeitos sem de fato voltar e olhar-se, 

reforçando a hegemonia da normalidade? Enfim... A diferença está fadada a não fazer 

diferença alguma? 
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1 Pedagoga, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS). Trabalha como Técnica em Assuntos Educacionais na Comissão de Graduação dos cursos de 
Engenharia desta Universidade, realizando acompanhamento pedagógico para com os alunos. Participa como 
colaboradora da Comissão de Acompanhamento dos Alunos do Programa de Ações Afirmativas e compõe a 
Comissão de Avaliação do Programa de Ações Afirmativas. 
2 Conforme Souza (2009) refere em seu estudo, a variável cor/etnia somente aparece nos relatórios dos últimos 
cinco anos, ou seja, de 2004 a 2008, o que torna impossível delinear um perfil histórico da ocupação por 
raça/cor. 
3 No final de 2009 criou-se a Comissão de Avaliação do Programa de Ações Afirmativas, que tem buscado dados 
para avaliar o Programa tanto no que diz respeito ao ingresso quanto ao desempenho dos cotistas. Porém tal 
avaliação ainda não foi divulgada. Além disso, algumas Comissões de Graduação vêm iniciando a avaliação e o 
acompanhamento dos estudantes em seus cursos. 
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4 De modo a tornar viável a correção das redações no Concurso Vestibular, a UFRGS tem como norma em seu 
edital corrigir a quantidade de redações referentes a quatro vezes o número de vagas oferecidas em cada curso. 
Em um curso que possui 100 vagas, são corrigidas as redações dos 400 candidatos mais bem classificados. 
Todos os demais são eliminados. Dessa forma, pode-se dizer que o ponto de corte seria a média harmônica do 
último candidato selecionado, nesse caso, o de número 400. 
5 Os cursos são: Engenharia Ambiental, Eng. Civil, Eng. de Computação, Eng. de Controle e Automação, Eng. 
de Materiais, Eng. de Minas, Eng. de Produção, Eng. Elétrica, Eng. Mecânica, Eng. Metalúrgica e Eng. Química. 
6 Dados disponíveis em <www.vestibular.ufrgs.br>. O número de estudantes matriculados foi obtido junto à 
Comissão de Graduação da Escola de Engenharia. 
7 Destes, dois foram desligados após a matrícula por falta de documentação comprobatória de estudo em escola 
pública, e outro estudante prestou novo vestibular e ingressou no curso de Publicidade e Propaganda. Desse 
modo, a mostra para esta análise foi de 28 alunos. 
8 A pesquisa realizada no banco de dados da UFRGS e as entrevistas com os alunos foram autorizadas pelo 
coordenador geral dos cursos de engenharia através de assinatura de termo de consentimento informado. Da 
mesma forma, o uso das entrevistas concedidas pelos alunos foi autorizado por estes através da assinatura do 
referido termo. 
9 Esta diferença no semestre de ingresso ocorre por alguns cursos terem dupla entrada. Dessa forma, a metade 
dos alunos que iniciam o curso naquele ano ingressa no primeiro semestre letivo, e a outra metade, no segundo 
semestre letivo. Esse formato tem ocasionado a formação de turmas compostas por 60% de alunos cotistas. 
10 Programa de Reestruturação das Universidades. 
11 Conforme entrevista realizada em 07/01/2010. 
12 A disciplina de Cálculo I apresenta um índice em torno de 30 a 40% de repetência. Dado obtido no Módulo 
Estatístico do Cálculo, site: <http://www2.mat.ufrgs.br/mysql/estat.php>, consultado em 17/07/2010. 
13 Chamarei de “E” para preservar o anonimato dos estudantes entrevistados. Todas as entrevistas foram 
realizadas no período de 12/07/2010 a 16/07/2010.  


