
 

 

Carta do Fórum de Ações Afirmativas de Minas Gerais 

 

Reunidos na UFMG nos dias 2, 3 e 4 de julho de 2015 nós, educadores, gestores de instituições 

públicas de educação de níveis médio, técnico e superior, estudantes, representantes da 

Secretaria Estadual de Educação, das Superintendências Regionais do estado, da Secretaria 

Estadual de Direitos Humanos, de fóruns de políticas de promoção da igualdade racial e de 

movimentos sociais nos encontramos para informar, debater, avaliar e propor questões 

relevantes sobre as políticas de Ações Afirmativas de acesso à educação superior. Sem prejuízo 

de relatos e memórias que posteriormente serão formalizados e distribuídos, queremos concluir 

esse primeiro Fórum com um breve documento que nos sirva como lembrança e referência de 

nossos aprendizados nesse encontro: 

 

a) É urgente um diálogo amplo, sincero e sistemático entre os diferentes níveis de 

ensino – da educação infantil à pós-graduação – para que se reconheça a 

necessidade de enfrentar e superar – pedagógica e culturalmente – a herança 

racista que ainda organiza a desigualdade na sociedade brasileira, à qual se 

agregam preconceitos de gênero, contra as pessoas com deficiência, as populações 

pobres, indígenas, quilombolas  como também contra pessoas que se reconhecem 

com orientações sexuais distintas da heteronormatividade; 

b) É necessário que haja a mais estreita articulação entre os sistemas públicos de 

ensino médio e as universidades, institutos federais e estaduais para que a 

transição entre esses níveis seja cuidada e bem-sucedida, em particular, para 

estudantes beneficiários das Ações Afirmativas, mas não só para eles, pois a evasão 

sempre foi uma sombra ignorada pelas instituições de educação superior; 

c) É necessário difundir de modo organizado e sistemático o conjunto de informações 

sobre direitos à educação e às políticas de Ações Afirmativas para toda a estrutura 

de gestão da educação básica do estado, para que superintendentes, analistas, 

coordenadores e diretores estejam aptos a informar os estudantes e orientar os 

professores quanto a esses direitos; 

d) Nenhuma política educacional será bem-sucedida se não levar em conta a 

participação daqueles diretamente interessados: professores, técnicos e 

estudantes. Portanto, estimular a criação de grêmios e respeitar sua presença no 

cotidiano escolar, incluir estudantes na formulação e avaliação das políticas de 

acesso e permanência são condições para a adequação dessas políticas às distintas 

realidades e garantir seu sucesso; 



 

e) A educação não está imune ao racismo e a outros preconceitos que fraturam a 

sociedade brasileira. Educar os educadores, técnicos, gestores e estudantes é parte 

essencial da construção de uma sociedade mais justa, livre do racismo, do sexismo, 

da homofobia e de outros modos de exclusão e de discriminação de pessoas 

consideradas diversas, como as pessoas com deficiência, as populações do campo e 

quilombolas; 

f) As universidades devem se abrir para as práticas que recomendam (Políticas de 

cotas, Política de Bônus, Reuni, Sisu, etc.): precisam, portanto, tornar acessíveis os 

dados e informações que, respeitadas a identidade dos estudantes, permitam o 

acompanhamento e a avaliação de políticas de Ações Afirmativas para seu 

constante aperfeiçoamento. 

g) A superação do racismo e de outras formas de preconceito e de discriminação 

existentes em nossa sociedade não será alcançada se apenas a educação a ela se 

dedicar. É necessário, portanto, que outros campos da vida social – a cultura, a vida 

política, os esportes, o mundo do trabalho – participem desse compromisso para 

que a educação não seja isolada como política pública redentora e que assim, se 

agravem os riscos de um fracasso indesejado por todos. 

 

Reunidos num diálogo franco e fraterno, estamos cientes de que demos início a um 

processo que será longo, pois ampla e profunda deve ser a transformação consciente 

de nossa sociedade.  Essa tarefa se iniciou há muitos anos pelo empenho e luta de 

pessoas comprometidas com a justiça e a democracia que nos movimentos sociais 

negros, das mulheres, dos indígenas e quilombolas, das pessoas com deficiência, da 

comunidade LGBT, de grupos religiosos, políticos e acadêmicos tornaram nosso 

encontro possível. Somos herdeiros desse impulso generoso e queremos mantê-lo vivo 

em nossas instituições e em nossas práticas cotidianas, razão pela qual desejamos 

renovar nossos encontros e tornar o Fórum uma instância permanente de diálogo, 

informação, aprendizado e afeto. 

 

 

Belo Horizonte, Universidade Federal de Minas Gerais, 4 de julho de 2015. 


