
Solidariedade ao Professor Juarez Xavier. 
Barbárie racista deve ser rejeitada e seus 

perpetradores responsabilizados!

 A Adunesp e o Sintunesp vêm a público repudiar com veemência o crime de racismo 

cometido contra o Professor Juarez Xavier, da FAAC/Unesp, campus de Bauru. 

 Em pleno 20 de novembro, dia consagrado à memória e à celebração da luta do povo 

negro, o docente foi vítima de xingamentos racistas em local público da cidade. Ao reagir 

e protestar contra o ataque, foi agredido com golpes de canivete. Prontamente atendido, 

felizmente o professor passa bem. Mas é preciso impedir que este crime seja banalizado e 

esquecido. 

 A agressão a qualquer pessoa, motivada por sua condição étnico-racial, avilta valores 

civilizatórios mais fundamentais. O apartheid brasi-

leiro, que tem existência de fato, deve ser combatido 

em todas as suas manifestações. A agressão perpe-

trada contra o docente da Unesp, infelizmente, nos 

adverte que ainda estamos longe de patamares bási-

cos de convivência social e de respeito humano acei-

táveis num ambiente minimamente democrático.

 Expressamos aqui nossa total solidariedade 

ao Professor Juarez Xavier e nosso mais veemente 

repúdio ao ataque racista a ele dirigido, ao mesmo 

tempo em que instamos o judiciário estadual a tomar 

todas as providências no sentido de assegurar que os perpetradores desta barbárie sejam res-

ponsabilizados civil e criminalmente pelos atos que cometeram.

  Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça!

São Paulo, 25 de novembro de 2019.

Associação dos Docentes da Unesp – Adunesp
Sindicato dos Trabalhadores da Unesp - Sintunesp

O Professor Juarez Xavier

 
 
 

DCE da Unicamp, DCE-Livre da USP, DCE da FATEC e Representação Estudantil da Unesp 
   

BASTA DE RACISMO NA USP!! 
 

Desde 2016, a mulher, artista e trabalhadora negra, lésbica e nordestina Cláudia Bispo dos Santos, 
conhecida artisticamente como Cláudia Café, trabalha como modelo vivo (Artes do Corpo) nas disciplinas de 
Desenho e Design, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade de São Paulo. O 
trabalho de Cláudia Café é amplamente reconhecido nacional e internacionalmente pelos estudantes da FAU e 
por seus companheiros de trabalho.  

Ocorre que, já em 2016, Cláudia vinha sendo vítima de ofensas verbais, de conteúdo e conotação 
claramente racistas, por parte de um dos docentes da referida faculdade. Tais ofensas foram testemunhadas 
por estudantes e funcionários, que em um dos casos chegaram a denunciar os casos de racismo sofridos por 
Cláudia. Em uma das aulas em que Cláudia sentiu-se exposta e se queixou ao docente responsável, este 
chegou a mandá-la publicamente calar a boca (gritando “Cala a boca, morena!”) e voltar a posar nua em um 
espaço público da universidade, referindo-se recorrentemente e de forma pejorativa à origem nordestina de 
Claudia e ao fato de ser negra.  

Depois de sentir-se constrangida por tais atitudes recorrentes, Cláudia comunicou a diretoria da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e a ouvidoria da USP sobre os casos de racismo pelos quais vinha 
passando, sem obter nenhum retorno ou providências.  

Desde que fez as denúncias, Cláudia passou a sofrer represálias e ameaças por parte deste docente 
(que disse em uma de suas aulas que não era racista, pois tinha “três empregadas negras e baianas”) e passou a 
prejudicá-la profissionalmente, difamando-a perante os estudantes e obstruindo o seu acesso a novos trabalhos 
na mesma faculdade. Desde que denunciou os casos flagrantes de racismo, Cláudia teve seus trabalhos 
interrompidos e passou a ser hostilizada por parte de outros docentes e, inclusive, funcionários da FAU, e 
impedida de ter acesso a espaços desta faculdade, que anteriormente frequentava, como a sala de professores, 
a sala de alunos.  

Diante dos escandalosos e recorrentes casos de racismo sofridos por Cláudia no interior da 
Universidade de São Paulo, os abaixo-assinados viemos a público nos solidarizar com Cláudia Café, 
denunciar e repudiar estes atos racistas, com os quais a direção da FAU e órgãos da Universidade vêm sendo 
coniventes. 
 

 
 
 

São Paulo, 5 de agosto de 2019. 
 
 

Secretaria de Negras, Negros e Combate ao Racismo do Sindicato dos Trabalhadores da USP 
Diretoria Colegiada Plena do Sindicato dos Trabalhadores da USP 

 
Fórum das Seis (Sindicatos e entidades estudantis da Unesp, Unicamp, USP e Centro Paula Souza) 
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