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NOTA DE REPÚDIO 

 
 

O Colegiado do Departamento de Teorias do Ensino e Práticas Educacionais 
do Centro de Educação manifesta, publicamente, apoio ao prof. Dr. Gustavo 
Henrique de Araújo Forde, diante de ataques de caráter racista sofridos em 
redes sociais, após veiculação de matéria jornalística sobre seus estudos na 
área das relações étnico-raciais. Tais ataques ferem não somente em nível 
individual o professor, mas também, no âmbito coletivo, este Colegiado, 
quando desqualificam o trabalho acadêmico e atuação profissional de um 
educador. Gustavo Forde, membro deste Colegiado, representa uma referência 
nos estudos sobre educação e racismo, contribuindo diretamente com a 
Universidade Federal do Espírito Santo, como professor e pró-reitor, de forma 
ativa no combate ao racismo e a todas as formas de discriminação. 
Especialmente em temáticas relacionadas à Educação das Relações Étnico-
Raciais, as contribuições para este Departamento reafirmam sua excelência 
acadêmica quando pauta, a partir de fundamentos históricos e sociológicos, 
questões concernentes ao currículo, à linguagem e à organização escolar, 
temas estes que são historicamente fundados sobre valores e perspectivas 
excludentes e hierárquicas. Por isso é tão caro para nós a atuação deste 
professor ao enfrentar tais questões, contribuindo para a produção de novos 
olhares e de concepções teórico-metodológicas mais ampliadas no tocante ao 
reconhecimento da pluralidade humana. Nesse contexto, rechaçamos qualquer 
forma de discriminação e de preconceito racial. Cientes dos limites que 
marcam os corpos, os modos de olhar e as diferentes trajetórias das pessoas 
em nossa sociedade, é que assumimos, como coletivo departamental, o 
desafio do trabalho ético e político de formação humana e para atuação com os 
estudantes em uma perspectiva de construção de formas de sociabilidade e de 
subjetividade comprometidas com a dignidade da vida e do reconhecimento 
das diferenças. E o trabalho desenvolvido pelo professor Gustavo Forde na 
Ufes tem colaborado significativamente nessa empreitada! Assim ratificamos os 
compromissos assumidos como profissionais da educação de promover uma 
sociedade livre de preconceitos e discriminações. 
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