
 

 

 

Moção do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos 

Humanos em defesa das cotas amplas na Pós-graduação da UFRJ 

 

 

 

Temos acompanhado com muita atenção os debates sobre a nova 

resolução do Conselho de Ensino para Graduados acerca das cotas na pós-

graduação. Em que pese o aspecto positivo da obrigatoriedade da reserva de 

vagas para pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência, nos preocupa 

bastante a possibilidade de retrocesso quanto à possibilidade de os programas 

de pós-graduação poderem adotar outras modalidades de ações inclusivas para 

grupos sociais segregados, sobretudo considerando as suas particularidades. 

Uma decisão em contrário fragilizaria os programas que têm adotado tais 

políticas. 

O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos 

Humanos (PPDH) foi um dos primeiros a adotar políticas amplas (para pessoas 

negras, pessoas com deficiência, quilombolas, indígenas, pessoas travestis e 

trans e servidores públicos) e entende que o papel de uma universidade pública, 

em um país cuja história centra-se no machismo, no heteropatriarcado, no 

racismo, nas lgbtifobias, na intolerância e na profunda desigualdade, não pode 

fechar os olhos para a realidade que cerca diversos grupos vulneráveis na 

sociedade, muitos deles sem oportunidades iguais para cursar a pós-graduação. 

Uma universidade socialmente referenciada é aquela que busca incorporar a 

pluralidade e garantir a oportunidade ampla para o desenvolvimento humano 

pleno, o florescer de novas perspectivas epistemológicas e novos olhares acerca 

dos problemas que nos cercam. 

Desta maneira, mais do que a fragilidade que a resolução poderia causar 

retirando estes grupos (quilombolas e pessoas trans e travestis) da atual 

proposta, entendemos que a exclusão de reserva de vagas será um passo atrás, 

sinalizando a nossa dobradura acadêmica, fragilizando a nossa autonomia 

universitária e a nossa capacidade de avançar. Tal como tem feito tantas outras 

universidades, o momento, o contexto e as demandas sociais exigem posições 

firmes quanto à conquista de direitos, ao respeito à diferença e à afirmação de 

princípios constitucionais de igualdade que não podem esperar. 



Assim, o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas em Direitos 

Humanos vem conclamar aos representantes do Conselho de Ensino para 

Graduados que se posicionem com firmeza e com altivez, colocando a UFRJ no 

lugar de protagonista de processos sociais na defesa de amplas políticas de 

reserva de vagas. 

Não podemos repetir equívocos do passado, quando, por força de 

argumentações da mesma natureza, a adoção de políticas de cotas para 

pessoas de baixa renda e para pessoas negras teve que esperar quase dez anos 

para ser admitida em nossa instituição. 

 

A hora é agora, não podemos retroceder. 

 

 

Rio de Janeiro, 18 de maio de 2022. 


