
 

 

  

 

 

NOTA DE REPÚDIO 

Contra o ataque racista ocorrido no evento da Rede de Conversas do NEABI/UENF 

ocorrido no dia 06 de outubro pelo google meet. 

 

Na tarde de 06 de outubro de 2021, o Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas 

(NEABI) da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), seus 

convidados e participantes foram alvo de um lamentável ataque racista na Internet. Na 

ocasião o NEABI/UENF promovia o evento “Rede de Conversas”, que acontece 

mensalmente com discussões relevantes para a luta antirracista. A reunião tem formato de 

videoconferência, costuma ser realizada por meio da plataforma Google Meet. O “Racismo 

Estrutural” foi tema desse mês de outubro, e teve Marcos Cardoso como principal 

convidado. Marcos é historiador, filósofo e ativista do movimento negro e também 

presidente do Instituto Hamilton Cardoso. Após breve apresentação do convidado, a 

mediadora do evento Carem Abreu, doutoranda em Políticas Sociais – UENF, membro do 

NEABI e cineasta, apresentou questões norteadoras para a discussão dialogada, pautada na 

leitura do livro “Racismo Estrutural”, de autoria de Sílvio Almeida (2019). Depois de 

transcorrida aproximadamente uma hora da Roda de Conversa, a videoconferência foi 

invadida e atacada com discursos racistas, tanto por áudio, quanto por mensagens escritas 

no chat, que tinham o objetivo de desestabilizar e atrapalhar a continuidade do evento. 

Contudo, apesar de tal tentativa, o grupo ofensivo articulado foi silenciado e removido da 

sala do Meet, mesmo depois de tentarem por mais de 20 vezes reingressar na 

videoconferência, sem sucesso. Após o episódio, o evento foi retomado e seguiu 

normalmente, conforme o previsto, porque o NEABI não admite atitudes racistas de 

nenhuma natureza e muito menos tentativas de silenciar suas discussões, uma vez que é 

papel da Universidade agir para a qualificação do debate público sobre as históricas 

desigualdades e injustiças econômicas, sociais e raciais que caracterizam a sociedade 

brasileira. O conhecimento e luta contra qualquer forma de racismo, seja ele individual, 



 

 

estrutural, institucional, ambiental, ou de que ordem for, constitui pauta urgente e 

fundamental para a construção de uma sociedade brasileira mais justa, equitativa, 

participativa e democrática. Não vamos nos calar diante de qualquer intenção de nos 

fazer silenciar! Nós do NEABI/UENF repudiamos toda e qualquer manifestação ou 

naturalização de atitudes de ódio supremacista e/ou racista. . 

Campos dos Goytacazes/RJ, 09 de outubro de 2021. 

NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS E INDÍGENAS (NEABI/UENF) 

 

 


