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Carta Aberta de docentes negras e negros da
Universidade de S3o Paulo

Sio Paulo, ll dejulho de 2022

Docentes negras e negros da Universidade de S3o Paulo reuniram-se em 10 de junho
de 2022 para debater e construir pautas comuns que possam colaborar para minimizar
os efeitos do racismo estruturalna USP, com enfoque fundamentalmente em agnes

voltadas para a(o)s professora(e)s.

Considerando o irris6rio n6mero de professoras e professores negros e negras no
ambiente acad6mico, 125 em um totalde mais de 5.531mil(o que representa apenas
2,3% totalde docentes), e tends em vista uma ampliagao das polfticas de agnes

afirmativas em nossa universidade, reivindicamos, em primeiro lugar, a implantagao de
reserva de vagas para pessoas negras em concursos pablicos para docentes.

As reservas de vagas para docentes ji est3o implantadas em diferentes universidades
de distintas regimes do pars e s3o o caminho menos lento para a inclus3o de
professoras e professores negras e negros em um espago universit6rio extremamente

desiguale ocupado em sua maioria por professores brancos. O racismo estrutural, sem
contar o sexismo, 6 cada vez mais alarmante quando se observa a ocupagao de cargos

de gestao na reitoria, pr6-reiter ias e nas representag6es do conselho universitgrio.

Nesse sentido, em segundo lugar, tamb6m postulamos um incentivo a progressao na
carreira docente, principalmente para as vagas de titular, garantindo

representatividade negra em carlos de gestao na reitoria e no conselho universit6rio.
Se os n6meros ji s3o baixos em relagao ao totalde docentes negras e negros em nossa
universidade, s5o ainda mats baixos quando se nota a ocupagao em cargos de decis3o.

Por meio de reserva de vagas para docentes negras e negros e de um fomento a

progress3o de carreira, poderemos iniciar uma abertura da universidade para um
ambiente acad6mico menos hostilis pessoas negras, construindo formas efetivas de
combate is maltiplas formas de racismo e discriminagao racial, oferecendo
representatividade e escuta em relagao a estudantes negras e negros e, ao menos,

colaborando para uma porcentagem mats equilibrada no corpo docente como se
configura na populagao negra em relag3o ao Estado de S3o Paulo e ao Brasil, de um
modo gerd.

Neste ponte a cor de nossa pele a16m de servir de marcador socialde preconceito,

tamb6m 6 refer6ncia para os e as ingressantes nos programas de p6s-graduagao e da
graduagao, 6 comum estudantes procurarem docentes em primeiro lugar por afinidade
de raga e depots por area do conhecimento.



Devido a este fato os programas de p6s graduagao a16m de adotar cotas para ingresso,
tamb6m devem ter formal de dar suporte as e aos orientadores negros e negras,

enfrentando as profundas desigualdes de acesso e perman6ncia destes estudantes
promovendo a diversidade num ambiente menos racista, sexista e transf6bico.

No campo da pesquisa 6 importante estimular a procura e o ingresso de
pesquisadoras(es) negras(os) em todas as areas de conhecimento, especialmente

naquelas em que a presen(la dessas pessoas 6 pouco representativa, como Exatas e
Bio16gicas, promovendo um tensionamento na FAPESP para que existam editais que

considerem a quest6es raciais, estendendo esta representagao as comiss6es de area

Tamb6m a USP no seu ambiente interno deve promover editais de que fomentem o
estudo de quest6es raciais e participa(lao de docentes negros e negras na graduagao,
p6s-graduagao e pesquisa, n3o concentrando suas agnes somente na rec6m criada
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Cabe dizer tamb6m que este conjunto de reivindicag6es s6 pode ser construfdo com a

nossa participagao docentes negras e negros desta universidade, agnes que visem
combate o racismo no interior da universidade devem ter a participag3o da

comunidade negra da USP, que historicamente lutou e luta por uma universidade
menos desiguale para todas, todes e todos.

Assam assinam esta carta as e os docentes negras e negros listados abaixo e conta

ainda com os apoios que aparecem a seguir de pessoas e instituig6es.
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