
"Sonho de menino" - desenho e poema de Edson de Souza. 
 

O tema de minha pesquisa são as Ações Afirmativas 

e o seu desenvolvimento na PUC-Rio. 

As Ações Afirmativas são um conjunto de medidas 

especiais voltadas para grupos vitimados pela 

exclusão social.  

Através da plena compreensão das incongruências 

estabelecidas em nossa sociedade, poderemos 

promover equidade social. 

 
 

AÇÕES AFIRMATIVAS  - A MEMÓRIA E O SONHO 

Departamento de História 

Bolsista: Edson de Souza 

Orientadores: Margarida de  Souza Neves, Clóvis Gorgônio e Eduardo Gonçalves 



Um breve histórico 

O longo período escravagista 
brasileiro originou fraturas sociais 
como o racismo estrutural que 
repercute fortemente nos dias de 
hoje. 

Após 132 anos de abolição da 
escravatura, as populações negra e 
indígena não estão integradas ao 
acordo social brasileiro de forma que 
alcancem sua autonomia 
socioeconômica. 

Grafite em referência a Copa do Mundo de 2014 
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 Antes da promulgação da lei 12.990/2014 (Lei 
de Cotas) a PUC-Rio já estabelecia parcerias 
que contemplavam algumas das futuras 
diretrizes do programa de Ações Afirmativas 
que seria implantado em todo Brasil 

Ações afirmativas na PUC-Rio 

 Desde 1994 o Pré-Vestibular para Negros e 
Carentes (PVNC) tem uma parceria firmada 
com a PUC-Rio, o que propiciou a entrada de 
centenas de jovens e adultos oriundos de 
classes menos favorecidas na universidade. 

Alunos oriundos do curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes da 
EDUCAFRO  
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 Uma sociedade mais justa está em processo de 
construção, e embora constantemente sejamos 
arrastados para os porões mais profundos de 
nossa própria obscuridade por indivíduos que 
insistem em nutrir ideias retrógradas, violentas 
e opressivas, as transformações estão 
ocorrendo.  

 Porém, como diz um ditado senegalês: “um pé 
só não cria um caminho." 

 Para que todos possamos voar, e alcançar as 
estrelas, é necessário que caminhemos juntos 
construindo os pavimentos de uma sociedade 
cada vez mais equanime. 
 

Para quem tem asas nada é 
pesado 

Alunos da PUC-Rio membros do Coletivo Nuvem Negra na Vila dos 
Diretórios da Universidade 
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