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Letramento em diversidade para 
ações afirmativas: uma breve introdução 

A opção de situar a temática “Letramento em
Diversidade para ações afirmativas” decorre,
inicialmente, pela necessidade de mobilizar os
conhecimentos que afetam diretamente nossas
discussões. Partimos do entendimento que o conceito
de “diversidade”, embora carregado de polissemia, é o
que melhor traduz o debate para compreender as
diferenças que constituem o ser humano, a partir da
pluralidade étnico-racial, cultural, de gênero,
deficiência presentes nos diferentes territórios
mundiais, assim como é no Brasil.

Com isso, refletir sobre o letramento em diversidade
torna-se fundamental para esta CAA, a fim de
reconhecer as nuances que implicam os letramentos
sociais e as práticas culturais discursivas que
condicionam nosso modo de pensar e agir nas
relações de poder presentes nos significados e
sentidos que produzimos (STREET, 2014) diante da
diversidade humana invisibilizada, discriminada,
sujeita às condições de marginalização e restrições
dos seus direitos humanos. Ademais, o desafio está
em como a CAA concebe as práticas coloniais no
ensino superior, das quais têm, massivamente,
excluído pessoas do processo de inserção profissional
e formação acadêmica. 

Para continuar esta conversa colocamos em pauta
conceitos de raça, gênero e classe como concepções
que transversalizam e interseccionam as relações
humanas (...)

Este Boletim Informativo tem o objetivo de tornar

público as ações desenvolvidas pela Comissão de

Ações Afirmativas e Diversidades no âmbito da

UDESC.

Racismo Estrutural
Necessidade de trabalhar
de forma interseccional

Sexismo Estrutural

Quem somos? Somos um coletivo de natureza

consultiva, propositiva e de acompanhamento na

área de Ações Afirmativas e Diversidades e de

inclusão social, reguladas pelas suas Resoluções e

legislações vigentes, no âmbito da UDESC.

EDITORIAL 
Questões teóricas e práticas que fundamentaram e

fundamentam o trabalho da Comissão de Ações
Afirmativas e Diversidades da UDESC

O segundo boletim da Comissão de Ações Afirmativas
(CAA) problematiza algumas questões inerentes ao
processo de construção das diretrizes que balizarão o
acesso e permanência de docentes, técnicos e discentes
na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). 

Descrição da imagem 1: mulher negra, em pé, semblante sério, segura cartaz escrito I Want to be Heard. Tradução: Eu quero ser ouvida. Fim da descrição da imagem.
Descrição da imagem 2: foto em preto e branco, parte do rosto de uma mulher com a boca coberta por fita adesiva colada em forma de um x. A frente da boca e da fita adesiva, o dedo
indicador estendido, indicando sinal de: faça silêncio, ou silenciar. Fim da descrição da imagem.
Descrição da imagem 3: espaço ao ar livre, ao fundo uma árvore grande com sombras, solo árido, seco, chão batido, mais a frente, fora da sombra da árvore, uma uma cadeira de rodas.
Fim da descrição da imagem.
Descrição da imagem 4: foto em preto e branco, vista aérea diagonal, mostra uma encruzilhada, o encontro de quatro ruas, quatro esquinas. Foco nas linhas de pedestre, que cruzam as
ruas, e também cruzam-se entre si. Pessoas e carros circulando. Prédio espelhado na diagonal aumenta a amplitude da imagem. Fim da descrição da imagem.



 “[...] a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é

exatamente sempre poder contar mais uma história. Se

pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim” 

(KRENAK, 2019, p. 27). 

Essas histórias precisam ser plurais porque as formas

de ser, estar, viver, ver e agir no mundo são plurais.

No entanto, somos frutos de processos históricos que

sob a designação do “progresso”, “civilização”,

“educação” têm empreendido genocídios e

epistemicídios. Que processo é esse? No que ele se

pauta? Como podemos construir um espaço

institucional com mais humanidade? Que instituição

(e sociedade) que podemos contribuir para construir

cuja produção e divulgação de conhecimento seja

efetivamente emancipador? Qual é o lugar político e

epistêmico que nos situamos? 

Evidentemente não é possível responder às questões

colocadas se não tivermos consciência do que é o

racismo estrutural e como este se constitui no que

chamamos de racismo institucional. Entender o

racismo enquanto um componente estrutural de

nossa sociedade significa compreendê-lo, não como

um fato circunstancial de violência direta à uma

pessoa negra e indígena, considerado assim, uma

exceção praticada por um indivíduo patológico. O

racismo estrutural não é algo que foge à

normalidade, mas é em si a regra, nos alerta o

advogado e filósofo Silvio Almeida.

O racismo, portanto, é estrutural e estruturante das

relações sociais no Brasil, que afeta a economia, a

política e também as subjetividades. Mantém, neste

sentido, as mulheres negras na base da pirâmide

social e uma naturalização nefasta da violência

contra pessoas negras e indígenas no Brasil. 
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Racismo Estrutural Chimamanda Adichie, escritora nigeriana, relatou,

em entrevista recente, que se espantou com a

ausência de pessoas negras em certos espaços quando

visitou o Brasil, e percebeu que falar sobre isso

deixava as pessoas desconfortáveis, pois, elas

simplesmente não aceitavam que isto era um

problema. As pessoas racializadas devido ao racismo

estrutural, praticamente não ocupam posições de

poder, consequentemente, não possuem as mesmas

oportunidades que as brancas. Por isso, é importante

que as pessoas brancas não naturalizem o espaço que

ocupam e compreendam que há privilégios

estruturalmente estabelecidos, construídos

historicamente, nas relações étnico-raciais. 

Nossa sociedade está marcada pelo racismo

estrutural e institucional. Denomina-se racismo

institucional os sistemas de desigualdade racial em

instituições como órgãos públicos, corporações

empresariais e universidades, públicas e privadas.

Trata-se, portanto, do não oferecimento por alguma

organização de um serviço adequado e profissional

às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem

étnica. Ao retomarmos as questões iniciais podemos

pontuar que a luta por uma sociedade mais justa

implica diretamente no reconhecimento da

diversidade brasileira e, consequentemente, no

combate ao racismo com ações práticas

antirracistas. 

 Na universidade, especificamente, avançaremos com

a construção coletiva e colaborativa de práticas

pedagógicas e de políticas institucionais que

garantam o acesso e a permanência de discentes,

professores e técnicos de acordo com o perfil diverso

da sociedade brasileira. Que a universidade seja

assim, um espaço em que narrativas e histórias

diversas sejam contadas, na construção de

conhecimento plural e emancipador, em busca de

equidade e justiça social.



Encontramos no tema sexismo estrutural referências
à discriminação de gênero, especialmente, em
relação à mulher, subsidiadas pelas discussões
feministas no Brasil, por volta dos anos 1980. No
entanto, há que se ampliar a abrangência conceitual,
social e cultural, que inclui a diversidade sexual e
reconheça o sexismo estrutural como um tipo de
violência indireta, na qual não há apenas um ator
identificável, não há um/a único/a responsável
concretamente que possa ser responsabilizado pelas
consequências, mesmo que o resultado final resulte
em mortes ou em sofrimentos físico e psicológico.

Assim torna-se premente compreender que, ao ser
perpetrada por indivíduos, grupos e/ou instituições,
o sexismo estrutural pode se manifestar de múltiplas
maneiras, inclusive as dissimuladas e ideologizadas.
Inclusive ao assumir diferentes papéis sociais, sendo
desigualmente distribuída, culturalmente delimitada
e reveladora das contradições e formas de
dominação.

Suas causas e consequências podem até ser
hipotetizadas e defendidas, porém, não se conhecerá
sua verdadeira extensão se não se considerar,
diretamente, quais são os agentes que fomentam
esse fenômeno: homens e mulheres de forma geral,
socialmente.
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Sexismo Estrutural
Originário do inglês ableism, o termo “capacitismo”
caracteriza-se como um conjunto de crenças que, ao
se basear nas habilidades e/ou características
exibidas e valorizadas, produz uma compreensão
particular dos sujeitos sobre seus corpos, suas
histórias e suas relações, que resulta na
discriminação de pessoas por motivo de deficiência
(DIAS, 2013; MELLO, 2016). Por conseguinte, gera
atitudes de opressão que, na intersecção com o
racismo e o sexismo (WOLBRING, 2008;
CAMPBELL, 2009; TAYLOR, 2017; MELLO; DE
MOZZI, 2018; MELLO, 2019; GESSER, 2020)
produz como efeito a ampliação dos processos de
exclusão social. 
O capacitismo reflete o sentimento que
determinados grupos e estruturas sociais possuem
em relação às pessoas com características identitárias
diferenciadas. Essas manifestações tendem a
naturalizar discriminações e preconceitos de
corponormatividade, gênero, raça, classe social, entre
outros, aos quais são justificados e, histórica e
culturalmente ensinadas e difundidas. Este processo
de “naturalização” corporifica e legitima a
hierarquização das capacidades, consequentemente,
fortalece o capacitismo estrutural nas diferentes
sociedades. 

Capacitismo Estrutural

Descrição da imagem 5: foto em preto e branco, ao fundo, multidão, passeata ou manifestação. A frente e no foco da foto duas mulheres, ajoelhadas, fenótipo branco, semblantes sérios,
braços estendidos e punhos cerrados. Seguram cartazes. Fim da descrição da imagem.
Descrição da imagem 6: foto em preto e branco, vista de cima para baixo, foco nos pés de uma pessoa que está em pé. Ao lado dos pés, um objeto que pode ser interpretado como uma
bengala. A pessoa está em pé sobre uma calçada de sinalização para pessoas cegas. Fim da descrição da imagem.



Este debate no Brasil é recente, e, embora não

explicitado na Lei Brasileira de Inclusão - Lei nº.

13.146 (BRASIL, 2015), a qual estabelece o Estatuto da

Pessoa com Deficiência, fica evidente que

manifestações de discriminações e preconceitos são

concebidas como formas de violar os direitos

humanos, resultantes do capacitismo estrutural.

Desse modo, podemos entender que o capacitismo é

estrutural e estruturante, considerando que

[...] ele condiciona, atravessa e constitui sujeitos,

organizações e instituições, produzindo formas de se

relacionar baseadas em um ideal de sujeito que é

performativamente produzido pela reiteração

compulsória de capacidades normativas que

consideram corpos de mulheres, pessoas negras,

indígenas, idosas, LGBTI e com deficiência como

ontológica e materialmente deficientes (GESSER,

MELLO, BLOCK, 2020, p.18). 

Ao colocar em cheque as diferenças corporais das

pessoas com deficiência, com ênfase ao déficit,

incapacidade, limitação, contribuímos para a

intensificação do deficientismo que é o capacitismo

direcionado às pessoas com deficiência. Discursos

que reverberam o binarismo norma/desvio tendem

inferiorizar determinadas experiências de vida e

ampliam o capacitismo em nossa sociedade.

Relacionamos algumas manifestações/atitudes e

ambientes que representam o capacitismo estrutural

e são comumente observados no contexto do ensino

superior:

 - Compartilhamento de imagens sem descrições

(muitas delas informativas e instrutivas).
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Capacitismo Estrutural [continuação...]  - Editais (internos e externos) sem apoio de LIBRAS

para anunciar o direito às pessoas surdas, desde a

porta de acesso à instituição, bem como, acessíveis

para leitores de telas utilizados por pessoas com

deficiência visual.

 - Inscrições em processos seletivos, cursos e

atividades que não respeitam as normas de

acessibilidade e impedem o acesso de pessoas cegas

que fazem uso de leitores de telas, exigem desafios

visuais que não conseguem ser transpostos pelos

leitores de tela e criam uma barreira de acesso.

 - Softwares e aplicativos com barreiras para a

autonomia de profissionais, acadêmicos e visitantes,

os quais, não contemplam, por exemplo, a

experiência da cegueira, daltonismo, dislexia,

autismo, surdez, dentre outras.

 - Espaços pouco acessíveis no percurso dentro da

própria instituição, com ausência de pisos

podotáteis, placas com informações visuais, rampas

de acesso, contraste de cores, etc.

 - Recursos pedagógicos que hierarquizam modos de

aprender e de demonstrar o que aprenderam;

avaliações em formato único e que desconsideram as

distintas experiências interseccionais dos estudantes.

 - Políticas públicas de acessibilidade que não

transversalizam a pesquisa, extensão e demais

participações de pessoas com deficiência na vida da

instituição.

 Estas representações nos dão ciência da forte

presença do capacitismo estrutural no contexto geral

da UDESC e que precisam ser superadas com maior

brevidade e garantir a acessibilidade para todas as

pessoas.



 Ao pensarmos as diversidades, estamos colocando
em causa o pensamento universal, que tem negado
as diferenças, com o discurso de homogeneidade,
gestado no colonialismo. Este discurso está presente
nas epistemologias e preleções teóricas, na sociedade
e, sobretudo, na academia. Desse modo, refletir
sobre as discriminações e preconceitos de raça,
gênero, sexualidade, corponormatividade e classe
social, estruturalmente constituídos, vale dizer que
estes não poderão ser tratados de modo isolado e
desarticulados; justamente, porque ocorrem por
meio de intersecções e entrecruzamentos nas
relações sociais.

Assim dizendo, cabe elucidar o que pode ser
entendido como interseccionalidade e o porquê da
necessidade do trabalho interseccional. Com atenção
aos alertas evidenciados por Akotirene (2018),
inicialmente, é necessário ter presente que esse
termo nasceu à partir da luta feminina negra, nos
Estados Unidos da América, com a ativista Kimberlé
Crenshaw (1989) ao utilizar o termo
interseccionalidade para designar a interdependência
das relações de poder, de raça, sexo e classe. Este
conceito também é apropriado por Lorde e Hooks,
quando interseccionam raça e gênero. 
 

A interseccionalidade não pode ser entendida
apenas, sobre múltiplas identidades, “[..] ela é antes
de tudo, lente analítica sobre a interação estrutural
em seus efeitos políticos e legais” (AKOTIRENE,
2018). Ressalta-se que, neste caso, o letramento
interseccional torna-se necessário, pensando que à
exemplo de mulheres e homens negros, ao serem
discriminados, não o são somente por serem
mulheres ou homens, considerando, que suas
espefificidades interseccionam raça, classe e gênero,
além de outros marcadores.
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Necessidade de trabalhar de forma

interseccional 

 As relações de poder que envolvem raça, classe e
gênero, não se manifestam de modo distinto ou
mutuamente excludentes. Elas se sobrepõem e
funcionam de maneira unificada, podem passar
despercebidas/ invisibilizadas sem as lentes do
letramento interseccional, afetando todos os aspectos
do convívio social. A interseccionalidade tem
funcionado como ferramenta analítica ao assumir
diferentes formas e atender diversos problemas
sociais. Tem sido utilizada institucionalmente como
identificador - ferramenta analítica e política de
problemas sociais em resposta às injustiças e
desigualdades sociais, responsáveis pelo racismo,
sexismo, dentre outros “ismos” (COLLINS; BILGE,
2020). Em síntese, ainda com suas controvérsias, a
interseccionalidade tem revelado sua importância e
vem sendo amplamente utilizada em projetos
políticos e intelectuais, o que justifica a necessidade
de trabalharmos com ela.

Descrição da imagem 7: foto em preto e branco, no foco uma tela de notbook com imagem de uma reunião online. Na tela, participam da reunião duas pessoas, uma mulher e um homem,
desfocados no canto esquerdo uma mão que passa ideia de explicar algo. Fim da descrição da imagem.
Descrição da imagem 8: foto em preto e branco, sala de reunião, em mesa grande sete pessoas, notbook, papéis, canetas celulares sobre a mesa. Em destaque cinco mulheres, fenótipo
negro, semblantes leves, indicam diálogo. Fim da descrição da imagem.
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EXPEDIENTE:
Conclusão dos trabalhos da Comissão de Ações

Afirmativas e Diversidades da UDESC

As atividades desenvolvidas pela Comissão de Ações
Afirmativas e Diversidades envolveram três grupos de
trabalho em reuniões realizadas nos anos de 2020 e
2021, a saber:  

1 - Grupo de Trabalho Regimento da Comissão:
elaborou o Regimento Interno que orienta e regula as
atividades da Comissão de Ações Afirmativas de
Diversidades/UDESC;

2 - Grupo de Trabalho Banca de Verificação, suporte e
apuração de denúncias: discutiu e apresentou
alterações relativas à legislação vigente na UDESC sobre
as ações afirmativas e proposição de ações sobre a
constituição de um programa de recepção e suporte aos
casos de discriminação, racismo e outros na UDESC;

3 - Grupo de Trabalho Formação Continuada e
Legislação: elaborou questionários direcionados aos
ingressantes, ativos e egressos oriundos da Política de
Ações Afirmativas da UDESC, com o objetivo de
mapear os estudantes, suas condições e características
nas etapas de ingresso, permanência e conclusão de
curso. Efetivou o processo de formação inicial e
continuada dos integrantes da Comissão.

O Ciclo de Palestras foi desenvolvido em 3
encontros, com as seguintes temáticas: 

 
“Ações Afirmativas Históricos e Conceitos” 

em 24/11/2020 envolvendo os palestrantes Prof. Dr.
Delton Aparecido Felipe (UEM/PR) e Prof. Dr. Marcos
Rodrigues da Silva (NEAB/UDESC), com mediação da

Profª Dra. Maria Aparecida Clemêncio
(NUDHA/UDESC)

 
“Ações Afirmativas e Povos Indígenas” 

em 14/04/2021 envolvendo os palestrantes Profª Ma.
Joziléia Daniza Kaigang (UFSC/SC), Esp. Ítalo

Mongconãnn (UTP/PR) e Prof. Me. José Benites
(UFRJ/RJ) com a mediação da Profª Dra. Luisa

Tombini Wittmann (AYA/UDESC) 
 

“Branquitude” 
em 08/07/2021 com a Profª Lia Vainer Schucman
(UFSC/UDESC), com mediação da Profª Dra. Vera

Márcia Marques Santos (LabEduSex e NEAB/UDESC)
 

Em tempo: 
Sugere-se que a continuidade da formação, sob a
responsabilidade da nova Secretaria de Assuntos
Estudantis, Ações Afirmativas e Diversidades,
priorize nas pautas seguintes as temáticas: “Políticas
de inclusão e acessibilidade de pessoas com
deficiência no Ensino Superior”. 

O processo de desenvolvimento da Formação inicial e
continuada “Ações Afirmativas e Diversidades na

UDESC” foi deflagrado no ano de 2020 e teve
continuidade em 2021 por meio de Ciclo de Palestras.

O objetivo principal dessa ação foi instrumentalizar
teórica e metodologicamente os integrantes da
Comissão de Ações Afirmativas e Diversidades,

fundamentar as discussões sobre a pauta e,
aprofundar conhecimentos sobre as questões

inerentes ao processo de elaboração das proposições
de implementação e efetivação de ações que

envolvem toda a estrutura de ampliação da Política de
Ações Afirmativas da UDESC.

Produção do Boletim Informativo
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Luisa Tombini Wittmann - AYA/FAED/UDESC
Maria Aparecida Clemêncio - NUDHA/CEART/UDESC

Maria Helena Tomaz - NEAB/UDESC
Rose Clér Estivalete - NAE/UDESC

Vera Márcia Marques Santos - LabEduSex/NEAB/CEAD/UDESC
 

Secretaria e Apoio Técnico Editorial:
Janine Soares da Rosa de Moraes - Secretária  - CAAD/UDESC

Yohana T. Hoffmann - Representante Discente - CEAD/UDESC
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Gomes; Eliane Rodolfo dos Santos; Fabio Manoel Caliari; Fabio Napoleão; Fabio Pugliesi; Frederico Alberto Barbosa Macedo; Gelcemar Oliveira Farias; Joris Pazin; Julia Siqueira da Rocha; Jurema Iara Reis
Belli; Marilane Machado de Azevedo Maia; Maristela Denise Coelho; Poliana Rossi Schafer Reblin; Rose Cler Estivalete Beche; Sergio Marian; Soeli Francisca Mazzini Monte Blanco; Suzana Matheus Pereira;
Vera Marcia Marques Santos; Acadêmicos: Amanda Stoltz Pedroso; Arthur Faria Giraldo; Carlos Emanuel Rodrigues Bezerra Fraga; Dilsimar da Silva Tereza; Donavan Machado; Emily Ethel Chika da Silva;
Gabriel Goncalves dos Santos; Hanna Bartholdy Vieira; Hugo Horácio Duarte; Leandro Santos de Souza; Luiz Henrique Kozoris da Silva; Maria Cristina Martins Calixto Coelho Cardoso; Nathalya Maris da
Silva; Orivaldo Nunes Junior; Paulo Dias; Rodrigo Ferreira dos Reis; Vitoria Alves Soares; Yohana Taise Hoffmann.
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