
 
Caro Comunidadi di Faculdadi di Ciências Humanas e Belas Artes (HFA), 
  
N’sta escrebi nhôs hoji pa modi n’sta reconheçi sintimentos di tristeza e indignaçon provocado pa ês atos di violência 
racial e racismo institucional sem escrúpulo qui aconteci recentimenti. Ês profundo ansiedadi qui comunidadis negros tem 
estado ta enfrenta durante ês pandemia qui nô tem estado ta vivi na el foi agravado ainda más pa assassinatos di George 
Floyd, Ahmaud Arbery e Breonna Taylor – és e foi mortis qui aconteci más recentimenti más qui ta fazi parti di um série 
di atos brutais di violência racial qui tem estado ta dura pa séculos. Di mesmo forma qui Chanceler Subbaswamy emiti um 
declaraçon pa comunidade intero di campus, mi tambem n’ta crê pa nôs comunidadi HFA sabi qui nôs sta oubi nhôs e nôs 
sta apoia nhôs duranti ês período preocupanti. Silêncio e ca resposta 
 
Cheu di nôs sta inda na tenta entendi ês pandemia di Covid-19, modi qui transiçon pa aprendizagem e trabadjo ápartir di 
casa na aconteci e qual qui efeito qui ês tipo di situaçon podi tem individualmenti e coletivamente. Ês pandemia consegui 
expui desigualdadis enraizados e sistêmicos cu existi na nôs naçon. Comunidadis negros, indígenas e di cor (BIPOC), foi 
atingido desproporcionalmenti pa Covid-19, xenofobia aumenta, e perseguiçon e violência anti-asiático tem estado na 
realça facto qui racismo institucional é um flagelo na nôs sociedadi.  Nôs ex-aluna, Rana Zoe Mungin '15MFA, perdi sê 
vida pa Covid-19 - e pa história angustianti qui nô teve conhecimento del, ês recusa di fazel teste di coronavírus pa dus 
vez e também, és ca dal serviço di ambulância pa lebal pa hospital otcha qui ês fazil avaliaçon e ês decidi qui el é um 
alguem qui sta sufri di um simples ataqui di pânico. Falta di atençon a sês sintomas ta refleti um longo histórial di 
impedimento econômico e racial à tratamento médico enfrentado pa mudjeres negras na ês país. 
  
Cidadis stá em erupçon. Nô naçon stá dividido. Ês momento qui nô sta vivi é um capítulo na um livro de história. Como 
escritoris e artistas, como estudiosus di história, literatura, cultura, filosofia, gênero, raça e identidadi, como estudantis di 
movimentos revolucionários di arte, di livros proibidus e di voz di oprimidos - é nôs responsabilidadi garanti qui quel qui 
na sedo escrito é poderoso, claro e justo. 
  
Auto-reflexon e educaçon podi ativa mudanças positivos. Ncrê encoraja nhôs pa nhôs refleti na ês questons: Modi qui 
nhôs podi usa nhôs conexons, capacidadis, experiência e conhecimento pa contribuí pa um sociedadi midjor? Qal manera 
qui preconceito inconsciente ta afeta nhôs manera di odja? 

Ódio, intolerância, preconceito e racismo ca têm lugar na HFA ou na UMass Amherst. Na declaraçon sobri nô misson e 
nô vison nô ta fala di diversidadi e incluson, mas qui la e cá suficienti. E necessário nô abraça valores di justiça, 
esperança, igualdade e crítica di mesmo forma qui autores, estudiosos, pensadores, artistas e ativistas qui nô ta ensina e nô 
ta estuda a respeito di sês trabadjo. É necessário dá vida à ês tipo di valores na nô trabadjo, na nô atividadis acadêmicos e 
curricularis e na forma qui nô ta interagi na dia a dia. Como humanistas, artistas e estudiosos, nô stá dedicado na promovi 
igualdadi e justiça pa tudo alguém; nô trabadjo precisa di servi como exemplo e sinal di esperança pa nôs campus e pa nôs 
comunidadis. 

Em paz, compaixon e solidariedadi, 

  
Julie Candler Hayes 
Reitora, Faculdadi di Ciências Humanas e Belas Artes  
UMass Amherst 


