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O Curso Pré-vestibular Popular Liberato faz parte de um programa da
Univers idade Federa l  do Rio Grande do Sul ,  promovido pelo
Departamento de Educação e Desenvolvimento Social com o intuito de
preparar estudantes com vulnerabilidade social para o ingresso na
universidade seja através do processo seletivo vestibular ou pelo Exame
Nacional do Ensino Médio. Uma das propostas do curso é promover a
igualdade racial e social através da educação, sendo assim uma das
disciplinas apresentadas aos alunos é a filosofia. Os alunos revisam o
conteúdo de forma lúdica, os temas são explanados visando o sucesso
do educando não só nas provas, mas principalmente na vida. A filosofia é
uma disciplina de investigação, de reflexão, na qual o educando
questiona: O que é ser humano? Os pensadores defendiam diferentes
teorias como liberdade, determinismo, valores sociais dentre tantas
outras, mas buscando uma proximidade com a realidade dos educandos,
procurou-se explorar essa disciplina, propondo um ato de resistência,
quando o tema é política, por exemplo, discute-se a respeito do
nascimento da pólis, entretanto, também se discute a política atual seus
retrocessos e desafios. Visto que, a política de cotas, ações afirmativas
tem um prazo e o alunado deve ter consciência do motivo do início desta
práxis e o fim dela, pois, alguns negros por desconhecerem a própria
história acreditam que a cota racial é uma forma de discriminação.
Contudo, a docente desta disciplina foi cotista do Centro Universitário
Metodista do Sul - IPA em parceria com o Centro Ecumênico de Cultura
Negra ? CECUNE em 2006. Hoje como professora universitária, busca
contribuir na formação e inserção de jovens negros na Universidade
Federal do Rio Grande do Sul como contrapartida das oportunidades
proporcionadas pela Política de Ações Afirmativas em nosso país.


