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NOTA
NOTA DE REPÚDIO AOS ATAQUES RACISTAS
Na segunda-feira - 06/07/2020 - durante a palestra “Saúde e Nutrição da População Negra”, proferida
pela Profa. Fernanda Bairros, da Escola de Enfermagem de nossa UFRGS, na Disciplina de Vigilância e
Segurança Alimentar e Nutricional do Curso de Nutrição da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), hackers invadiram a atividade com ameaças, xingamentos e deboches de cunho racista. Ao
contrário do que muitos possam emanar, não se trata de fato isolado, mas sim, patrocinado por grupos
de extremistas, que fazem apologia ao ódio e que vêm, sistematicamente atacando atividades
promovidas pela intelectualidade negra. Na mesma semana, no dia 08/07/2020, na atividade “Roda de
Conversa: como funciona o racismo, um olhar de moradores da Restinga” do Instituto Federal do Rio
Grande do Sul (IFRS) – campus Restinga e, no dia 11/06/2020, na palestra sobre África e Ásia
Medieval, do Prof. Otávio Luiz Vieira da Universidade Federal do Paraná (UFPR), com participação do
prof. José Rivair Macedo, de nosso Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH-UFRGS) foram
alvo de iniciativas semelhante.
Neste momento histórico, em que travamos uma importante luta pela salvaguarda da Democracia e dos
ideais democráticos, percebemos estes ataques como um desejo de coibir, invisibilizar e silenciar as
temáticas étnico-raciais na formação e produção do conhecimento.
Nossa Faculdade de Educação (FACED), Unidade Acadêmica comprometida com a luta antirracista,
vem a público manifestar irrestrita solidariedade aos colegas Fernanda Bairros, José Rivair Macedo,
Otávio Luiz Vieira, bem como os demais participantes ofendidos pelas manifestações racistas.
A FACED repudia o racismo e convida a todos para estabelecer ações pessoais e institucionais na
construção de mecanismos de prevenção e combate ao racismo.
Enquanto houver racismo, não haverá democracia!
Documento assinado eletronicamente por CESAR VALMOR MACHADO LOPES, Diretor(a)
da Faculdade de Educação, em 10/07/2020, às 11:07, conforme art. 7º, I, da Portaria nº 6954 de
11 de setembro de 2015.
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