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N o ta  d o s  a u t o r e s

Os textos que compõem este livro são versões bastante modi-
ficadas de artigos e capítulos publicados pelos autores ao longo dos 
anos. Nossas pesquisas sobre o tema da ação afirmativa começaram no 
âmbito da Rede de Estudos da Ação Afirmativa (REAA), grupo lide-
rado por João Feres Júnior e Jonas Zoninsein, cuja atividade durou 
de 2004 a 2007. Em 2008, foi criado o Grupo de Estudos Multidisci-
plinares da Ação Afirmativa (GEMAA), ainda no âmbito do antigo  
IUPERJ. Hoje, no IESP-UERJ, o GEMAA é coordenado por João Fe-
res Júnior e Luiz Augusto Campos. 

Desde sua criação, o GEMAA (http://gemaa.iesp.uerj.br) está 
em atividade contínua, produzindo uma ampla gama de levanta-
mentos, textos para discussão, boletins e infográficos sobre políticas 
de ação afirmativa e desigualdades de raça e gênero. Muitas pessoas  
contribuíram para as atividades do grupo na qualidade de pesquisa-
dores ou assistentes de pesquisa. Além dos autores deste livro, gosta-
ríamos de citar Águida Bessa, Beatris Lima, Bruno Salgado, Caroline 
Serôdio, Cleissa Regina de Oliveira, Daniel Duque, Eduardo Barbabe-
la, Flávio Carvalhaes, Gabriella Moratelli, Gizelle Castro, Laís Müller, 
Larissa Soares, Leandro Guedes, Leonardo Nascimento, Lorena  
Miguel, Luisa Calixto, Luna Sassara, Marcell Machado, Marcelle  
Felix, Márcia Rangel, Natalia Leão, Pedro Ramos, Poema Eurístines, 
Raissa Rodrigues, Thyago Simas, Vivian Nascimento e Yan Aguiar. 
Desculpamo-nos de antemão por algum nome esquecido. Este livro 
não seria possível sem a contribuição inestimável de todas essas pes-
soas, ainda que os erros que eventualmente ele contenha sejam respon-
sabilidade exclusiva de seus autores. 

Além do apoio institucional do IUPERJ e do IESP-UERJ, as 
atividades da REAA e do GEMAA contaram com o financiamento de 
CNPq, CAPES, FAPERJ e Fundação Ford.
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