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O presente artigo é um recorte de uma pesquisa de mestrado que busca analisar o 

desenvolvimento do Programa de Ações Afirmativas da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, problematizando as práticas de in/exclusão de alunos negros no cotidiano desta 

instituição. 

Em um primeiro momento da pesquisa de mestrado procuro mapear tais práticas 

olhando para o tripé da universidade - ensino, pesquisa e extensão - para analisar como cada 

um desses setores busca participar da inclusão deste perfil de aluno e de que forma têm 

colocado em pauta a temática étnicorracial.  

Neste texto, focarei no âmbito da pesquisa desta universidade, mais especificamente 

nas ações da Pró-Reitoria de Pesquisa. Para tanto, trago elementos da entrevista realizada com 

o Vice Pró-Reitor de Pesquisa e analiso os trabalhos apresentados no Salão de Iniciação 

Científica/UFRGS nos anos de 2008 e 2009, período após a implantação do sistema de 

reserva de vagas na universidade.  

Desse modo, o artigo está organizado em três partes: inicialmente apresento de forma 

breve a inserção da população negra no ensino superior do Brasil, após comento de que forma 

se constitui o Programa de Ações Afirmativas na UFRGS lançando algumas 

problematizações, e por fim analiso o campo da pesquisa acadêmica nesta instituição 

atentando para a abordagem da questão étnicorracial.  As análises feitas neste estudo estão 

articuladas à perspectiva teórica dos Estudos Culturais, com aproximações a sua vertente pós-

estruturalista. Nesse sentido busco colocar em suspensão as verdades estabelecidas em torno 

daquilo que por ora investigo, transformando práticas institucionais em um objeto de estudo. 

Ressalto que, segundo as teorizações pós-estruturalistas, o problema de pesquisa se dá a partir 

do olhar do pesquisador. O olhar inventa o objeto e possibilita as interrogações sobre ele. O 

problema de pesquisa não está lá como algo que precisa ser descoberto, mas engendrado, 

criado.  

 A metodologia utilizada neste artigo consiste em, a partir de palavras-chave escolhidas 

previamente1, mapear os resumos de trabalhos apresentados no Salão de Iniciação Científica 

nos anos de 2008 e 2009 que possuem como foco central o estudo da população negra no 
                                                 
1 Palavras-chave: negro, negritude, africano, África, afro, afro-descendente, étnico, etnia, cotas, cotista, ações 
afirmativas, quilombo, quilombola, não-branco, índios, indígena, tribos, ancestrais, racismo, racial, raciais, 
discriminação, preconceito, escravidão, escravo, escravatura, escravização, cativo, diáspora, casa grande, 
senzala, abolição, abolicionista, umbanda, terreiro. 
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Brasil, aspectos culturais e históricos, estudos sobre o continente africano e suas populações, 

entre outros. Os resumos foram agrupados nas grandes áreas: Ciências Humanas; Ciências 

Sociais e Aplicadas; Ciências Exatas e da Terra; Engenharias; Linguística, Letras e Artes; 

Ciências da Saúde e Ciências Agrárias, e posteriormente analisados.  

 Ainda foi realizada entrevista semiestruturada com o Vice Pró-Reitor de Pesquisa 

versando sobre o envolvimento desta Pró-Reitoria no que tange o Programa de Ações 

Afirmativas desta universidade. 

 

O ensino superior no Brasil e a população negra 

 

Conforme Sílvia Leite de Almeida (2006) demonstra em sua tese, historicamente o 

acesso ao ensino superior no Brasil esteve majoritariamente vinculado a questões de 

privilégio. Na análise da Carta Constitucional de 1824, a autora assinala que neste período era 

um pequeno grupo seleto que tinha acesso a esse nível de educação. A carta assegurava o 

direito de acesso ao ensino superior aos cidadãos brasileiros, excluindo desde já uma grande 

parcela da população, considerada como não cidadã: os escravos e os negros libertos. Além 

disso, a seleção se dava pela cobrança de altas taxas e pelo grau de escolaridade exigido para 

ingresso nas instituições, o que neste período era privilégio de poucos. A gratuidade no ensino 

superior foi concedida por muito tempo como um prêmio aos que fossem aprovados com 

distinção nos exames de admissão, como um privilégio de nascença, ou ainda, em alguns 

cursos que levavam às carreiras de menor prestígio, como a carreira eclesiástica, militar ou 

técnica. Embora algumas formas de gratuidade tenham sido utilizadas anteriormente em 

estabelecimentos oficiais (através da isenção das taxas de inscrição, da concessão de bolsas 

etc.), legalmente só foi conquistada na Carta Constitucional de 1988.     

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 como concretização da ideologia do branqueamento. “Isso 

significa que as universidades públicas [dentre elas a Federal do Rio Grande do Sul, que foi 

criada em 1934] foram consolidadas nos anos 30 pela primeira geração de brancos imigrantes 

que havia ascendido socialmente através da industrialização racialmente estratificada.” (2005, 

p. 116).  
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A situação de exclusão racial permanece presente no sistema de ensino superior no 

século XXI. Os negros, compreendendo os pretos e pardos no Brasil, segundo Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios/IBGE de 2007, correspondem a cerca de 50% da 

população do país. Porém, de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais do IBGE podemos 

ver que “enquanto o percentual de brancos entre os estudantes de 18 a 24 anos de idade no 

nível superior era de 57,9%, o de pretos e pardos alcançava cerca de 25%, evidenciando a 

enorme diferença de acesso e permanência dos grupos raciais neste nível de estudo.” 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2008, p. 211). 

Em relação à taxa de frequência a curso universitário das pessoas de 18 a 25 anos de 

idade, por cor ou raça, os dados mostram que em todas as idades a população branca 

apresenta níveis mais elevados que a de pretos e pardos. Comparando os anos de 1997 e 2007, 

os estudantes pretos e pardos não conseguiram alcançar as taxas de frequência que os brancos 

apresentavam 10 anos antes. “A diferença a favor dos brancos, em vez de diminuir, aumentou 

nesse período: em 1997 era de 9,6 pontos percentuais aos 21 anos de idade, enquanto em 2007 

esta diferença salta para 15,8 pontos percentuais.” (IBGE, 2008, p. 211). 

As taxas de frequência irão refletir no percentual de pessoas com ensino superior 

concluído, evidenciando um hiato na formação entre brancos, pretos e pardos.  Tal nível de 

formação se torna um importante diferencial no mercado de trabalho, continuando a se 

constituir como um obstáculo para a ascensão social destes grupos. 

 Com este panorama de profunda desigualdade fica evidente a relevância do debate em 

torno de políticas públicas que venham a contemplar os grupos raciais desfavorecidos. Nesse 

sentido já são mais de 40 universidades públicas do país a adotar o sistema de reserva de 

vagas para estudantes negros. 

 

As Ações Afirmativas e a UFRGS 

 

Desde meados da década de 90 é possível perceber uma série de ações sendo tomadas 

pelos governos no sentido de contemplar uma parcela da população que historicamente se 

encontrava à margem dos processos políticos, sub representados 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. Nesse sentido, é possível identificar, 

nos últimos anos, um fortalecimento de programas governamentais voltados às mulheres, às 

pessoas portadoras de deficiência, à juventude, aos homossexuais bem como à população 

negra e indígena, que se constituem em políticas públicas de ação afirmativa. O termo ação 

afirmativa, conforme Arabela Campos Oliven (2009, p. 66),  
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refere-se a um conjunto de políticas públicas para proteger grupos que, em uma 
determinada sociedade, são ou tenham sido discriminados. A ação afirmativa visa 
remover barreiras, formais e informais, que impeçam o acesso de certos grupos ao 
mercado de trabalho, universidades e posições de poder. Nessa perspectiva, a sub-
representação de minorias em instituições e posições de maior prestígio na 
sociedade é considerada um reflexo de discriminação. Portanto, visa-se, por um 
período provisório, a criação de incentivos que busquem certo equilíbrio da 
representatividade dos diversos grupos que fazem parte de determinada sociedade, 
nesses espaços. 

 
Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul todo o período de discussão em torno 

da implementação de um Programa de Ações Afirmativas, que teve início no ano de 2005, foi 

marcado por tensões, negociações e impasses que refletiam os conflitos no interior da 

instituição, dentre eles a modalidade de ação afirmativa a ser adotada (se reserva de vagas ou 

não), a relevância e legitimidade do recorte racial, bem como o item a ser eleito como 

caracterizador do critério social (se por renda ou por estudo na escola pública). 

Nesse processo é importante referir a participação decisiva do Movimento Negro de 

Porto Alegre, dos demais movimentos sociais apoiadores da causa, de lideranças indígenas, de 

estudantes reunidos em grupos de trabalho e de professores e técnicos da instituição 

favoráveis ao sistema.  Acompanhando este momento histórico na UFRGS, Laura Cecília 

López (2009) considera 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 

Conselho Universitário 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. 

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 pertencente em acordo com a 

universidade. 

Os objetivos do Programa expressos na decisão são os seguintes: I) ampliar o acesso 

em todos os cursos de graduação e cursos técnicos oferecidos pela UFRGS para candidatos 

egressos do Sistema Público de Ensino Fundamental e Médio e para candidatos 

autodeclarados negros egressos do Sistema Público de Ensino Fundamental e Médio; II) 

promover a diversidade étnicorracial e social no ambiente universitário; III) apoiar estudantes, 
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docentes e técnico-administrativos para que promovam, nos diferentes âmbitos da vida 

universitária, a educação das relações étnicorraciais; IV) desenvolver ações visando a apoiar a 

permanência dos estudantes mediante condições de manutenção e de orientação para o 

adequado desenvolvimento e aprimoramento acadêmico-pedagógico. 

Conforme apresentado por João Vicente Silva Souza (2009), em sua tese intitulada 

“Alunos de Escola Pública na UFRGS: portas entreabertas”, baseado em dados dos relatórios 

UFRGS/COPERSE2 (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 Afirmativas. Em 2007, dos 1291 candidatos negros inscritos no vestibular 

4,8% lograram aprovação. Já em 2008, primeiro ano de implementação do programa, dos 

1592 candidatos negros inscritos 19,8% foram aprovados. Entre os candidatos pardos também 

se pôde perceber uma maior ocupação de vagas. Em 2007, entre os 2239 candidatos pardos 

inscritos, 9,0% obtiveram a aprovação. Já em 2008, dos 2270 inscritos, 13,1% foram 

aprovados. 

Os dados apresentados demonstram um avanço no acesso à universidade, porém ainda 

não há indicativos sobre a permanência de tais alunos e o desempenho em seus cursos. Este é 

um movimento que começa a ser feito pela administração da universidade através da criação 

de Comissão de Avaliação do Programa de Ações Afirmativas, que tem buscado dados para 

avaliar o programa principalmente quanto ao desempenho dos alunos cotistas. 

 Duas questões se fazem centrais para esta discussão: ingressar na universidade 

significa estar incluído neste espaço? Em que medida a universidade tem se deixado permear 

pelas culturas e pelas experiências desses “novos” sujeitos?  

Como bem ressalta Michel de Certeau (1995), a relação entre a cultura e a 

massificação do recrutamento é um problema que atualmente a universidade deve solucionar. 

Hoje 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 vivenciando um momento de 

enorme heterogeneidade entre estes, “em virtude de suas origens familiares, seus meios 

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

Sabemos que ao obter aprovação no vestibular uma porta se abre, mas muitos outros 

obstáculos e desafios se colocam na vida do estudante. Estar matriculado na universidade não 

garante a permanência nem sentir-se incluído neste ambiente. Temos visto que, de um modo 

                                                 
2 COPERSE: Comissão Permanente de Seleção. 



 6 

geral, a evasão em alguns cursos é elevada, em especial nos primeiros semestres. Este já era 

um problema colocado há muito tempo que com a implementação desta política parece se 

agravar, pois há aí uma nova população com características econômicas/sociais/culturais 

diferenciadas que precisam ser levadas em conta para o sucesso do programa. Baseada em 

Maura Corcini Lopes (2007) afirmo que o processo de inclusão pressupõe que as diferenças 

tenham espaço dentro dos currículos acadêmicos, sejam tema de pesquisa, movimentem o 

campus universitário, “que as diferentes vozes possam dizer de si” (p. 27).  

Segundo Lopes (2007), os conceitos de inclusão e exclusão são invenções do nosso 

tempo, e, deste modo, devem ser historicizados e entendidos como constructos sociais e 

culturais, produzidos na e pela linguagem. Aproximando-me de uma perspectiva pós-

estruturalista entendo que a linguagem se constitui 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. Dessa forma, “[...] a linguagem produz aquilo que reconhecemos 

como sendo real ou a realidade, ao mesmo tempo que produz os sujeitos que aí estão 

implicados.” (MEYER, 2000, p. 53). 

Nesse sentido procuro fazer o exercício de olhar para as práticas das quais a instituição 

lança mão em relação a esses alunos pensando em que medida podem estar gerando processos 

de inclusão e de exclusão, em especial, neste trabalho, no âmbito da pesquisa acadêmica.  

Neste estudo, me apoio nas teorizações contemporâneas que desnaturalizam os discursos 

recorrentes sobre inclusão problematizando seu caráter humanista e progressista, entendendo 

tais políticas como um mecanismo que faz parte do jogo econômico de um estado neoliberal, 

tornando-se uma prática política de governamentalidade, que, ao fim e ao cabo “tem em seu 

horizonte a diminuição do risco social” (VEIGA-NETO e LOPES, 2007, p. 949).  Tal análise 

problematiza a exclusão via tais políticas de inclusão social, ou seja, a exclusão dentro da 

inclusão. Michel Foucault (2007), “ao escrever sobre o neoliberalismo e ao colocar que o 

ponto comum existente entre o econômico e o social é a regra da não exclusão – possibilita a 

compreensão da inclusão como um imperativo neoliberal para a manutenção de todos nas 

redes do mercado.” (2007; LOPES, 2009, p. 156). Isso não implica, em absoluto, uma 

negação às políticas de inclusão, mas sim evidenciar que outros efeitos as políticas inclusivas 

podem ter sobre os sujeitos. A intenção aqui é colocar em suspensão, questionar alguns 

sentidos já naturalizados, cristalizados, tomados como verdade, em relação ao imperativo da 

inclusão.   

Veiga-Neto e Lopes (2007), ao tratarem das políticas de inclusão, constroem um 

argumento que contribui com esta discussão. Os autores alertam 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). 
 

Destaco o trecho de uma fala do Vice Pró-Reitor de Pesquisa da UFRGS, durante 

entrevista realizada, a fim de problematizar os sentidos produzidos através do modo com que 

é pensada a inclusão na universidade. Ele declara: “a política que nós assumimos aqui na 

PROPESQ [Pró-Reitoria de Pesquisa] é assim de, quanto menos procurar diferenciar melhor, 

até porque é a política da universidade”. Ainda nesse sentido afirma: “a política da 

universidade é não ter essa diferenciação, manter essa harmonia entre os alunos de graduação 

da universidade. A diferença é como eles ingressaram, agora, no decorrer, são tratados 

iguais”.  

A fala do Vice-Pró Reitor explicita a maneira que a universidade vem tratando os 

alunos ingressantes pelo Programa de Ações Afirmativas. Em sua fala parece justificar a 

inexistência de ações específicas para estes estudantes. Dessa forma, a partir do momento em 

que os alunos ingressam na universidade são tratados como iguais, havendo uma tentativa de 

invisibilização de suas diferenças. Porém, essa pretensão de igualdade não se efetiva nas 

condições de permanência, no desempenho, no tratamento nos diferentes setores etc. Fora os 

indígenas, que, estes sim, são vistos e tratados como diferentes, com programas específicos de 

acolhimento, apoio pedagógico e financeiro, bem como acompanhamento de desempenho.  

Desse modo, para o aluno negro, reconhecer-se diferente é a condição de entrada, 

tornar-se igual é a estratégia de permanência no jogo. Porém, nem sempre é possível e fácil 

tornar-se igual, como também pode não ser o objetivo destes alunos ao ingressarem na 

universidade. Assim, apesar do programa ter como objetivo promover a diversidade no 

âmbito acadêmico, para estar na academia é necessário ser como os outros. A pretensão da 

diversidade esbarra na necessidade de homogeneidade que a universidade impõe, e, na 

medida em que a universidade passa a ver diferentes como iguais, reforçam-se as 

desigualdades existentes.  

As diferenças dos alunos que até então ficavam bem marcadas, eram negros e/ou de 

escola pública e/ou pobres, são apagadas. Sujeitos com especificidades, singularidades, 

passam a ser tratados como “iguais” em busca de uma suposta harmonia. Como destacam 

Silvia Duschatzky e Carlos Skliar, “a alteridade, para poder fazer parte da diversidade cultural 
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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.” (grifo dos autores, 

2001, p. 124).   

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? 

 
A pesquisa acadêmica e a questão étnicorracial 

 

O discurso científico contemporâneo possui ainda profundas ligações com o modelo 

positivista do qual se originou a partir dos grandes pensadores da modernidade – homens, 

brancos, colonialistas, burgueses, ilustrados. Carvalho (2006) enfatiza a importância de 

romper-se com o paradigma tradicional de conhecimento científico que se tornou hegemônico 

entre os séculos XVIII e XIX, o eurocentrismo. Dessa forma o autor problematiza a “falta de 

abertura das universidades para os saberes não europeus e para saberes europeus ainda não 

legitimados pela nossa ciência ocidental.” (p. 144).  

Tendo em vista que quem tem autonomia para gerir o sistema universitário brasileiro e 

quem faz pesquisa nas universidades são os docentes doutores destas, torna-se importante 

pensarmos no perfil deste professorado. Com base nos dados de 2005 do Sistema de 

Avaliação Nacional do Ensino Superior – SINAES, somente em torno de 1,6% dos 

professores universitários de todo o país eram negros. A UFRGS se constitui como uma das 

universidades brasileiras mais desiguais no que diz respeito à distribuição racial dos seus 

docentes. Conforme pesquisa de 2005, dos 2044 docentes desta instituição, 1881 se 

autodeclaram brancos, 15 amarelos, 32 pardos, 8 negros, 5 indígenas e 103 não declararam 

sua raça/cor. Considerando esses dados vemos que não chega a 0,5% o percentual de 

professores negros na UFRGS.  

Nesse sentido, Carvalho (2006) indica que  

 

[...] a ausência entre os quadros das universidades brasileiras de acadêmicos negros 
produzindo conhecimento e reflexão sobre a questão negra na educação deixou essas 
instituições com pouca capacidade para refletir sobre sua própria política racial e de 
auto-avaliar-se adequadamente nesse respeito. (p. 20 - 21). 
 

O visível desequilíbrio no que diz respeito à quantidade de professores negros e não 

negros no quadro docente da universidade produz efeitos, cria sentidos que levam os 

estudantes a constituírem suas identidades raciais de alguns modos e não de outros.  Os 
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espaços de poder na universidade são racializados, sendo ocupados basicamente por uma 

mesma raça/cor. 

Desse modo parece interessante olhar para as práticas que se constituem no campo da 

pesquisa desta universidade, legitimando saberes, produzindo verdades, consolidando 

conhecimentos. Assim, me proponho a analisar a pesquisa acadêmica a partir do levantamento 

das temáticas das pesquisas apresentadas procurando observar em que medida e de que forma 

a questão étnicorracial vem sendo pautada. Concebo tais pesquisas como práticas que 

produzem modos de subjetivação que “são, precisamente, as práticas de constituição do 

sujeito.” (CASTRO, 2009, p. 408).  

Para tanto, teço algumas análises das pesquisas apresentadas no Salão de Iniciação 

Científica da UFRGS (SIC/UFRGS) selecionando especificamente os trabalhos desenvolvidos 

dentro desta universidade nos anos de 2008 e 2009. O SIC/UFRGS é uma atividade 

promovida anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa, que se constitui como o momento no 

qual os alunos bolsistas de iniciação científica desta universidade e de outras instituições de 

ensino superior do estado apresentam seus trabalhos de pesquisa realizados junto aos 

professores orientadores, ligados a um projeto de pesquisa.  Este tem se tornado um espaço de 

visibilidade das pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Olhando para os trabalhos apresentados neste evento podemos ter um 

panorama geral das pesquisas que estão sendo realizadas nesta universidade, ao menos as que 

contam com participação de alunos de graduação, e as temáticas abordadas por estas. 

Nas áreas das Engenharias, Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra não foi 

possível encontrar nos anos analisados trabalhos com enfoque na questão étnicorracial. Nas 

Ciências Biológicas o continente africano aparece em algumas pesquisas como um dos locais 

de distribuição das espécies animais ou vegetais em análise no estudo. Nas Ciências da Saúde, 

nas pesquisas realizadas dentro da UFRGS, a raça/etnia aparece em poucos trabalhos e 

sempre como uma das variáveis do estudo e não como temática central deste.   

Podemos perceber que nas cinco áreas temáticas citadas, quais sejam: Engenharias, 

Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas e Ciências da Saúde, 

praticamente inexistem pesquisas que dêem algum enfoque às temáticas étnicorraciais. 

Andréia Lisboa de Souza (2005) assinala, em um artigo em que trata sobre os valores 

afrobrasileiros, que: 

 
Os africanos que foram escravizados no Brasil trouxeram consigo rituais de 
celebração, valores, linguagem, religiões, costumes, vestimentas, penteados, 
temperos, canções, danças, folhas, tambores variados, conhecimentos científico (no 
campo da agricultura, da metalurgia, da pesca etc.), a história e a memória de seu 
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povo, por meio da tradição oral, que foi e vem sendo transmitida, retransmitida e 
ressignificada. (p. 4). 

 

Tais conhecimentos foram por muito tempo interditados e silenciados, não 

constituindo-se como matriz de referência aos estudos acadêmicos no ocidente. Dessa forma, 

podemos perceber que nas áreas de pesquisa citadas, mesmo com as discussões já bem 

consolidadas principalmente na esfera política brasileira em relação ao reconhecimento e 

valorização de tais saberes, são pequenos os reflexos nas temáticas das pesquisas realizadas. 

Iara Tatiana Bonin (2007) argumenta que as referências que fazemos aos diferentes povos 

subordina-os a uma totalidade maior – no qual ocupariam um lugar central ou periférico. 

Dessa forma, as escolhas realizadas no âmbito da ciência não são feitas ao acaso, são 

operações que não podem ser consideradas como neutras e estão implicadas em relações de 

poder. 

Na área de Linguística, Letras e Artes, é interessante perceber que dos 54 trabalhos 

apresentados na seção ‘Literatura Brasileira, Portuguesa e Africana’ apenas um trabalho, de 

2008, possui como foco a temática africana. Este intitula-se “A mistida guineense”3 e trata, 

através da análise literária, sobre o colonialismo português na África e a constituição de Guiné 

Bissau como nação. Todos os demais trabalhos são centrados nas literaturas brasileira e 

portuguesa. 

Surpreende o fato das áreas de Artes e Letras não estarem produzindo estudos nesse 

sentido já que a Lei 10.639/03 - que institui a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

Afrobrasileira” nos currículos escolares – dá especial ênfase nas áreas de Educação Artística e 

de Literatura e História Brasileiras para ministrar tais conteúdos.  

Na área das Ciências Sociais e Aplicadas, no ano de 2008, dos 304 resumos 

analisados apenas quatro apresentam relação direta com a temática explorada neste estudo. 

Destes, um trata da análise jurídica e outro de aspectos financeiros de países do continente 

africano. Os outros dois explicito aqui com maior destaque. O trabalho intitulado “Conflitos 

entre os direitos fundamentais ao meio ambiente e à cultura”4 utiliza como exemplo as 

religiões de origem africana e o seu direito a prática de ritos religiosos envolvendo sacrifícios 

de animais, procurando “demonstrar a importância de uma adequada resolução desses 

conflitos, de maneira que possam ser atendidos os múltiplos interesses das sociedades 

culturalmente diversas de hoje”. O outro trabalho, intitulado “As cotas raciais nas 

                                                 
3 Pesquisa apresentada pela acadêmica Letícia Valandro, sob orientação da Profª Jane Fraga Tutikian, do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, da UFRGS. 
4 Pesquisa apresentada pelo acadêmico Igor Zardo, sob orientação do Prof. Jose Alcebiades de Oliveira Junior, 
do Departamento de Direito Público e Filosofia do Direito da UFRGS. 
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universidades públicas - um debate sobre redistribuição e reconhecimento”5, aborda o debate 

relativo à implementação da política de ação afirmativa, especialmente no que se refere à 

destinação de cotas das universidades públicas brasileiras para a população denominada 

afrodescendente destacando o “potencial destas medidas em contemplar a redistribuição de 

bens escassos na sociedade ao mesmo tempo em que propõem a valorização da cultura negra 

de forma a alterar o grau de subalternidade do qual veio o estigma de sua percepção como 

raça inferior”.   

Em 2009, dos 340 trabalhos inscritos, apenas um apresenta relação direta com o 

enfoque tratado aqui. Tal pesquisa objetiva analisar “o estatuto dos direitos consuetudinários, 

nas ordens jurídicas de Guiné Bissau e Moçambique, ex-colônias portuguesas na África e, em 

que medida essas múltiplas ordens normativas vêm a influenciar na construção de um novo 

paradigma normativo desses Estados Africanos no período pós-moderno”6. 

Na área das Ciências Humanas, os trabalhos tratando da temática africana já 

aparecem com maior expressividade e apresentam abordagem bem diversificada, tratando de 

temas como: inserção política, religiosidade, desigualdade jurídica, estudos sobre a África, 

Políticas Públicas, Políticas Afirmativas, acesso à educação superior, estudos com 

comunidades Quilombolas, currículo e desigualdade social e racial, identidade étnica, racismo 

institucional, manifestações culturais, memória coletiva, teorias racialistas, escravidão e 

período pós-abolição, dentre outros. 

A fim de ilustrar alguns dos enfoques trazidos nos trabalhos destaco as seguintes 

produções: “As políticas públicas especiais para comunidades quilombolas: o ponto de vista 

da comunidade remanescente de quilombo dos Alpes/RS”7 e “Desigualdade nas práticas 

jurídicas: quando alguns brasileiros são mais iguais do que os outros”8, apresentados no ano 

de 2008 e as pesquisas “Desafios à formação em Medicina da UFRGS frente às desigualdades 

                                                 
5 Pesquisa apresentada pela acadêmica Carolina Alves Vestena, sob orientação do Prof. Eduardo Kroeff 
Machado Carrion, da Faculdade de Direito da UFRGS. 
6 Pesquisa apresentada pelo acadêmico Ernesto Nunes, sob orientação da Profª Claudia Lima Marques, do 
Departamento de Direito Publico e Filosofia de Direito da UFRGS. 
7 Pesquisa apresentada pela acadêmica Cristina Gross Moraes, sob orientação do Prof. José Carlos Gomes dos 
Anjos, do Departamento de Sociologia da UFRGS. 
8 Pesquisa apresentada pelas acadêmicas Mayara Annanda Samarine Nunes da Silva e Janaina de Souza Bujes, 
sob orientação do Prof. Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, colaborador da Faculdade de Direito da UFRGS em 
2008. 
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sociais e raciais”9 e “Comida de Santo: um estudo sobre restrições alimentares na 

Umbanda”10, apresentadas em 2009.  

Estes estudos, ao problematizar as situações de desigualdade vividas pela população 

afrodescendente, explicitar aspectos culturais, dar voz aos sujeitos remanescentes de 

quilombos, lançam desafios para a educação das relações étnicorraciais provocando alguns 

deslocamentos e rupturas na maneira com que esta temática historicamente vinha sendo 

apresentada. Bonin (2007), ao estudar as representações sobre os povos indígenas e as práticas 

pedagógicas que produzem identidades e diferenças, traz elementos que podem ser utilizados 

também para a discussão deste trabalho. A autora aponta a necessidade de “abertura para 

outras práticas culturais, para discursos articulados desde outros lugares, para narrativas 

produzidas por estes povos [...]” (p. 14). Nesse sentido também assinala a importância de 

pensar em  

 

[...] processos de discussão que envolvam pesquisa, problematização, produção ativa 
dos estudantes, ampliação de fontes de informação de modo a possibilitar que outras 
narrativas, outras articulações, outras palavras venham “habitar” e conferir sentido 
aos discursos que produzimos – e que nos produzem como sujeitos. (BONIN, 2007, 
p. 14). 
 

É possível observar que grande parte dos estudos sobre a população negra, 

apresentados no SIC em 2008 e 2009, possui enfoque no período escravagista ou pós-

abolição. Tais estudos, praticamente em sua totalidade, nomeiam os indivíduos da diáspora 

africana como escravos ou como libertos, e não como homens e mulheres negros que se 

encontravam em situação de escravidão naquele momento histórico. Tais discursos parecem 

naturalizar a condição de escravidão, fundindo as múltiplas identidades desses sujeitos a partir 

dessa condição. Desse modo, há uma homogeneização destes sujeitos constituídos e narrados 

apenas como escravos ou libertos. Da mesma forma, sua origem é obliterada: aos negros as 

informações sobre suas ascendências (que demandariam um investimento na análise de sua 

cultura) não parecem ser importantes. Nesse grupo de pesquisas o negro é posicionado no 

passado, representado de forma genérica, descrito como sujeito único, coeso, desprovido de 

cultura, de sua língua. Tais discursos empobrecem os estilos de vida trazidos da África pelos 

negros, conferindo-lhes certa homogeneidade. 

                                                 
9 Pesquisa apresentada pela acadêmica Tatiana do Prado Rodrigues, sob orientação dos Professores Odalci José 
Pustai, do Departamento de Medicina Social e Carmem Lucia Bezerra Machado do Departamento de Estudos 
Básicos da UFRGS.  
10 Pesquisa apresentada pela acadêmica Patrícia da Rosa Pereira, sob orientação da Profª Maria Eunice de Souza 
Maciel, do Departamento de Antropologia da UFRGS.      
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Assim, torna-se pertinente questionar: O que o modo como os sujeitos negros são 

representados nessas pesquisas vem produzindo? Que identidades negras estão sendo 

representadas e quais são silenciadas aí? 

É no interior dos discursos que se constroem as representações através das quais se 

constituem nossas identidades. Kathryn Woodward (2004) compreende a representação como 

um processo cultural que estabelece identidades individuais e coletivas, estreitamente ligado 

as relações de poder. Desse modo, 

 

a representação inclui as práticas de significação e os sistemas simbólicos por meio 
dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por 
meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 
experiência e àquilo que somos. Podemos inclusive sugerir que esses sistemas 
simbólicos tornam possível aquilo que somos e aquilo no qual podemos nos tornar. 
[...] Os discursos e os sistemas de representação constroem os lugares a partir dos 
quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais podem falar. (p. 17). 
 

 Nesse sentido, encerro este trabalho dizendo que procurei aqui lançar 

questionamentos, desestabilizar posições que em muitos momentos no cotidiano da 

universidade parecem estar fixadas e resolvidas.  

A partir do que foi exposto e discutido neste texto pôde-se perceber a inexistência de 

ações específicas voltadas à inclusão de alunos negros no âmbito da pesquisa acadêmica; que 

as práticas institucionais acabam por invisibilizar as diferenças, tratando a todos como iguais 

e reforçando as desigualdades existentes; é ainda incipiente a quantidade de pesquisas que 

tratam das questões étnicorraciais, principalmente nas áreas tradicionalmente conhecidas 

como mais “duras”; são poucas as pesquisas que conseguem produzir um deslocamento na 

forma como o sujeito negro é representado. 

Muito precisa ser realizado e repensado no interior da universidade, principalmente em 

relação ao estudante de origem popular e ao aluno negro, mas, mais que isso, se faz necessário 

“desviar o olhar daquilo que consideramos ser o problema do outro, para pensarmos o 

problema em nós.” (BONIN, 2007, p. 14). E, além disso, inspirada em Carlos Skliar (2004), 

visando minimizar os efeitos da in/exclusão, proponho que a educação superior deixe de ser 

um “discurso ‘acerca’ e/ou ‘sobre’ e/ou ‘ao redor’ dos outros” para uma “conversação com 

eles, e sobretudo, uma conversação entre eles.” (p. 23). 
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