
FacEd/UFJF ANTIRRACISTA E ANTIFASCISTA 

 

A Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (FacEd/UFJF) vem, por 

meio deste, considerando as especificidades dos tempos atuais, assumir publicamente sua 

identificação antirracista e antifascista. O tempo presente tem exigido de nós a explicitação do 

compromisso perene com a democracia e os direitos humanos. Esses elementos ora se encontram 

ameaçados por um espectro fascista que reatualiza o medo do diferente e da análise crítica, 

recorrendo, pois, ao recrudescimento do racismo, do machismo, da LGBTQ+fobia, dentre outras 

formas de tentar ameaçar a emergência da diferença enquanto constitutiva dos processos de 

identificação e subjetivação em perspectiva plural e democrática. 

As manifestações internacionais contra o absurdo assassinato de George Floyd pela polícia 

dos Estados Unidos buscam evidenciar o quão profundo e arraigado o racismo está nas estruturas de 

poder nos mais variados Estados Nacionais. No Brasil, desde o início de seu processo de consolidação 

como Nação independente, buscou-se forjar uma identidade nacional que excluía negros e indígenas 

e que desembocou no malfadado mito da democracia racial. Essa narrativa oficial serviu como pano 

de fundo para que se naturalizasse, com lamentável êxito, fatos como o exponencial encarceramento 

negro, as mortes negras pelos aparatos oficiais do Estado, a desigualdade de acesso ao nível superior 

público e de qualidade, a objetificação do corpo da mulher negra, o ataque às religiões de matriz 

africana ou afro-brasileira, dentre outros aspectos mais ou menos explícitos. 

Há de se sublinhar que as lutas antirracistas possuem um lastro de enfrentamento a este estado 

de coisas em diferentes frentes. Esta instituição a qual representamos destaca-se pela participação 

efetiva nos processos de garantia da ampliação do acesso e permanência de grupos historicamente 

excluídos no espaço da Universidade Pública gratuita, laica e socialmente referenciada. Entendemos 

que nossa responsabilidade implica também continuarmos a refletirmos sobre os efeitos políticos e 

epistemológicos de nossas escolhas relacionadas à formação de docentes das mais diversas áreas 

disciplinares e na Pedagogia, como forma de participar dessa luta. 

Se as lutas e os enfrentamentos têm historicidade, a atual conjuntura exige nossa agência nessa 

fissura que se abriu na ordem social desigual na qual estamos inseridos. A contingência expôs as 

vísceras putrefatas da articulação entre racismo e fascismo no mundo, e em especial no Brasil. Do 

lugar de professorxs formadorxs de professorxs assumimos nosso compromisso com a pluralidade 

democrática, reconhecendo que o limite dessa pluralidade é tudo aquilo que a coloca em risco.  

Racismo NÃO! 

Fascismo NÃO! 

 

Juiz de Fora, junho de 2020. 


