
 
Prezada Comunidade da Faculdade de Ciências Humanas e Belas Artes (HFA), 
  
Escrevo-lhe hoje em busca de reconhecer a tristeza e a indignação provocadas pelos recentes atos inescrupulosos de 
violência racial e racismo institucional. A profunda ansiedade já vivenciada pelas comunidades negras durante a pandemia 
em curso foi agravada pelos assassinatos de George Floyd, Ahmaud Arbery e Breonna Taylor – apenas os mais recentes 
atos de uma história brutal de violência racial. Como o Chanceler Subbaswamy emitiu uma declaração para a comunidade 
maior do campus, eu queria que a nossa comunidade HFA soubesse que ouvimos e apoiamos você durante esse período 
preocupante. O silêncio não é a resposta. 
 
Muitos de nós ainda estamos processando a pandemia da Covid-19, a transição para o aprendizado e trabalhos remotos e o 
efeito sobre nós coletiva e individualmente. Essa pandemia já havia exposto as desigualdades arraigadas e sistêmicas de 
nossa nação. O golpe desproporcional da Covid-19 às comunidades negras, indígenas e de cor (BIPOC), o aumento da 
xenofobia e o assédio e a violência de anti-asiáticos ressaltaram o fato de que o racismo institucional é um flagelo para a 
nossa sociedade. Nossa ex-aluna, Rana Zoe Mungin ’15MFA, perdeu a vida para Covid-19 - e soubemos através de 
relatos que ela foi recusada duas vezes a fazes testes de corona vírus e não recebeu serviço de ambulância no hospital 
depois de ser avaliada apenas come se houvera sofrido um ataque de pânico. A negligência para com seus sintomas reflete 
a longa história de barreiras econômicas e raciais à saúde enfrentadas pelas mulheres negras deste país. 
  
Cidades estão em erupção. Nossa nação está dividida. Estamos vivendo um capítulo de um livro de história. Como 
escritores e artistas, como estudiosos de história, literatura, cultura, filosofia, gênero, raça e identidade, como estudantes 
de movimentos artísticos revolucionários, de livros proibidos e de vozes dos oprimidos - é nossa responsabilidade garantir 
que o que será escrito é ressonante, claro e justo. 
  
A autorreflexão e a educação podem ativar mudanças positivas. Convido você a considerar estas perguntas: Como você 
pode alavancar suas conexões, habilidades, experiência e conhecimento para contribuir para uma sociedade melhor? 
Como o viés inconsciente pode afetar seus julgamentos? 
 
Ódio, intolerância, preconceito e racismo não têm lugar na HFA ou na UMass Amherst. Falamos de diversidade e 
inclusão em nossa missão e nossa visão, mas isso não é suficiente. Devemos abraçar os valores de justiça, esperança, 
igualdade e crítica adotados pelos autores, estudiosos, pensadores, artistas e ativistas cujo trabalho ensinamos e 
estudamos. Devemos dar vida a esses valores em nosso trabalho, em nossas atividades acadêmicas e curriculares e em 
nossas interações cotidianas. Como humanistas, artistas e estudiosos, estamos dedicados a promover a equidade e a justiça 
para todos; nosso trabalho deve servir como exemplo e sinal de esperança para o campus e nossas comunidades. 
  
Em paz, compaixão e solidariedade, 
  
Julie Candler Hayes 
Decano, Faculdade de Ciências Humanas e Belas Artes 
UMass Amherst 

http://emclick.imodules.com/ls/click?upn=eQmZlbA1m0sAmxor1Eji5fsLEoV5vtQhIkE7SjUa0vODemyrp8YGa4urQcutWSZLsVgWVjgiHi0B8POzghhu7SNe77VU9L8d-2FmvNKvDsKMXV1mqkVDiZehJsvR-2BFnHxq-2FgEZcO8d8q7Km9q-2F0e0g-2Bg-3D-3DrqvA_pQAkIguiKQTD0NwpgUyG5YSvWkXK5dX0zzpHlpgJ832HkqXCTVyxLoLE9jYQAJmjfqPuh7tigu4Vn1CTCaK5JsJFWOyS0iy31w13KE-2Frg-2FzbW-2BYUWS4kNvRYRtUVzPUex3kNBj6jNdZ1uJYs66JG2hTp4GKccysoQwHroE9P6xg2SxaBMs-2B-2BYRU14IuxTKPbbbkbbK8pssUq1jPX6RoiVXwmpdfGppJNuoptcUet4G2ol7kFnToKPqxYAeI7nendFSEBcCrj57AQVsTUkWkARIxdmsipNdrKWpvG6wRGEzij6FjbmxIPOpSuf5vfJ7Ap-2FEst423DXhIOvkltxTVTko1mPudaozPVhKqWXssy4Nwr3VEVqyua28HL7AMPlv8MTepjeaueSKn-2F68ThXS9Nm1lwDcPwJRWpQA6DVJIO9-2BhdZ316HQqdn8BSBlMcs6rC7Blp9YKEybLFE8U1nwXPnRUTfCGi-2FsdLPSbSU9hkp-2FPUsq1XLmZRooIbXQ3KJ5ZE9BSDMUlHUXxqbAlgmIfFEw-3D-3D

