
Nota em defesa das Ações Afirmativas  

Colegiado Negro; Colegiado Indígena; Colegiado LGBTQIA+ - PGGAS-UFAM 

Nós dos colegiados – Negro, Indígena e LGBTQIA+ do PPGAS-UFAM 

repudiamos veementemente toda e qualquer ação que configure ataques diretos e 

indiretos as Ações Afirmativas (Lei n° 12.711/2012) ou que ofenda a dignidade de 

discentes negres, indígenas, Pessoas com Deficiência; LGBTQIA+ e cotistas. 

Em setembro de 2021 tivemos o Seminário dos Dez anos das Ações Afirmativas 

do PPGAS-UFAM. Neste seminário esteve reunida grande parte da comunidade 

acadêmica, seja deste ou de outros programas de pós-graduação. Durante dois intensos 

dias e de maneira totalmente remota foram expostas produções acadêmicas, rodas de 

conversas, palestras, minicursos, dentre outras atividades voltadas para reflexões sobre 

as Ações Afirmativas, as políticas de cotas e tudo o que a elas concerne; a reparação 

diante de desigualdades históricas, a redistribuição das riquezas através da garantia de 

oportunidades, o reconhecimento e a valorização de parte significativa da população que 

participa da construção histórica, social e econômica deste país, ainda que, muitas 

vezes, seja deliberadamente invisibilizada, denegada e preterida em várias instancias da 

vida social.  

Para este Seminário, nossos colegiados elaboraram cada um, uma carta que foi 

lida publicamente durante o evento e, posteriormente, entregue a reitoria. Na carta nós 

destacamos pontos importantes para garantir o direito ao ingresso, permanência e o 

cumprimento das atividades acadêmicas do modo mais adequado e exitoso possível. 

Entendemos que é através das Ações Afirmativas que nós - pessoas pretas; pessoas 

LGBTQIA+; Indígenas; Pessoas com deficiência; Imigrantes - conseguimos ingressar 

na universidade, permanecer e concluir com êxito os estudos através das bolsas. Nós 

não queremos muito, queremos apenas garantir o direito de poder acessar as 

universidades públicas a partir de critérios de equidade e mérito, direito ainda hoje 

negado a muitos, por conta de todo contexto histórico da escravidão, do racismo 

estrutural e de todas as formas de violência perpetuadas ainda cotidiano neste país. 

É também por meio destas Ações Afirmativas que a Universidade pode garantir a 

pluralidade e a diversidade de ideias e saberes dentro destes espaços há séculos 

ocupados apenas por nossos algozes. Esses dez anos das Ações Afirmativas nos 

convidam a refletir: qual é a Universidade que queremos deixar para as futuras 



gerações? Precisamos continuar garantindo o direito de acesso da nossa gente a estes 

espaços de sociabilidade. Caso tenham interesse, ainda é possível rever este seminário 

através do link <https://www.youtube.com/watch?v=LO3wcxkkbM8>. 

Diante de todo o percurso de valorização e de reflexão sobre as Políticas 

Afirmativas que estes colegiados têm vivenciado até então, e após os últimos fatos 

expostos pela coordenação do PPGAS-UFAM, nós dos Colegiados – Negro, Indígena, 

LGBTQIA+, viemos através desta nota expressar o nosso repúdio ao conteúdo 

manifestamente misógino, xenofóbico, sexista e depreciativo com relação às Políticas 

Afirmativas, conteúdo este manifesto na petição impetrada por um discente do PPGAS 

ao programa.  

A petição se refere nominalmente a algumas discentes, todas pretas, indígenas e 

cotistas, acusando-as de possuir desempenho acadêmico inferior ao do impetrante. Além 

disso, o texto também aponta as cotas como critérios ou previsões secundárias e menos 

prioritárias para fins de implementação da bolsa de doutorado. Inclusive aponta as 

mesmas discentes, às vezes mais de uma vez, como se elas estivessem se valendo de 

maneira arbitrária das políticas de Ação Afirmativa implementadas pela comissão de 

bolsas.  

Toda essa exposição desnecessária ameaça as integridades destas pessoas, que 

tiveram suas capacidades intelectuais e produções acadêmicas colocadas em dúvida, 

sendo que a própria comissão de bolsas já havia aprovado essas discentes a partir de 

critérios bem explicitados. Ter seus nomes expostos dessa maneira é no mínimo cruel, 

racista, sexista, xenofóbico e misógino. Além do mais, até o momento em que esta nota 

foi redigida e publicizada não houve nenhuma retratação pública a estas pessoas. O que 

reforça o caráter misógino e sexista do conteúdo da petição apresentada. 

Os colegiados se questionam: quais critérios seriam mais relevantes do que as 

Ações Afirmativas? Sabemos que 2022 é o ano marcado para revisão das Ações 

Afirmativas. E quando essas Ações Afirmativas são questionadas com o argumento de 

que são arbitrárias, são os principios democráticos de direito, de igualdade e de 

reparação diante das desigualdades sociais, econômicas e históricas que estão sendo 

diretamente atingidos. Nós somos diretamente atingidas, pois isso indica a perpetuação 

e a manutenção de forças que estão há séculos exercendo dominação, produzindo 

estigmas e aprofundando as desigualdades sociais.  

https://www.youtube.com/watch?v=LO3wcxkkbM8


Em um Estado democrático de Direito, princípios ético-jurídicos existem para 

orientar e suscitar a conduta cidadã responsável no âmbito das mais diversas instituições 

sociais. E falar em conduta cidadã responsável não é o mesmo que falar em ação 

individual, pois se o cidadão existe como indivíduo consciente e responsável diante de 

seus contextos de ação, o indivíduo tomado em si mesmo e em detrimento das 

comunidades que o constitui acaba por distanciar-se de toda ação e vivência realmente 

cidadã. Nesse sentido, usar de instrumentos jurídicos legítimos para confundir e 

expressar de modo evasivo preconceitos e visões de mundo que sobrepõem a pura ação 

voluntariosa ao pleno exercício da conduta cidadã, isso fere aqueles mesmos princípios 

ético-jurídicos que se diz defender. 

E aqui é fundamental lembrar que as Políticas de Ação Afirmativa existem como 

instrumento do Estado Democrático de Direito, a fim de reparar desigualdades sociais 

históricas e ainda cotidianas - haja vista a misoginia, o racismo, o sexismo e o 

machismo empedernidos, constantemente naturalizados em nossa sociedade e que 

confundem o mérito com a convicção do privilégio de exercer dominação simbólica. 

Essas são desigualdades que decorrem, dentre outros motivos, da tentativa de confundir 

conduta cidadã com estrito voluntarismo, minando, assim, todo horizonte de vivência e 

conduta democrática possível.  

Diante do exposto, os colegiados do PPGAS-UFAM reafirmam o seu 

compromisso público de defender as Ações Afirmativas e a lei de cotas dentro e fora da 

universidade e repudiam qualquer ato que tente constranger e diminuir a capacidade 

intelectual de discentes e docentes, bem como atacar suas dignidades em função de 

serem ou não cotistas, negres, indígenas, com deficiências ou LGBTQIA+. Também nos 

solidarizamos com todos e todas as discentes citadas na petição sem necessidade, e nos 

pomos a disposição para acolhê-las no que for necessário. 

Sem mais. 

Colegiado Negro, Colegiado Indígena e Colegiado LGBTQIA+ - PPGAS-UFAM. 


