
Nota do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e do Departamento de Antropologia e
Etnologia UFBA

O Programa de Pós-Graduação em Antropologia e o Departamento de Antropologia e Etnologia da
Universidade  Federal  da  Bahia  (UFBA)  vêm  a  público  manifestar  repúdio  às  solicitações  de
indiciamento de indígenas, quilombolas e de profissionais ligados à defesa dos direitos de povos
indígenas  e  comunidades  tradicionais  pela  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  (CPI)
FUNAI/INCRA 2.

Além de endossar a nota de repúdio emitida pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em
03 de maio de 2017, cujo conteúdo é transcrito abaixo, os professores e as professoras do Programa
e  do  Departamento  manifestam  sua  solidariedade  aos  indígenas,  quilombolas,  antropólogos,
membros  de  ONG's,  procuradores  e  servidores  administrativos  indiciados.  Preocupa-nos
sobremaneira que tais solicitações de indiciamento se deem em um momento de acirramento de
conflitos, como os massacres de nove sem-terra em Colzina (MT) e os brutais ataques infligidos a
indígenas do povo Gamela (MA). Presenciam-se, igualmente, diversas tentativas de desqualificar o
exercício do ofício antropológico.

É  do  entendimento  do  Programa  e  do  Departamento  que  os  órgãos  competentes  do  Governo
Federal, em especial o Ministério da Justiça, e os governos dos Estados do Maranhão e do Mato
Grosso,  devem  agir  firmemente  para  punir  os  responsáveis  por  atentarem contra  as  garantias
constitucionais fundamentais dos Sem-Terra, dos Povos Indígenas e das Comunidades Tradicionais.

Salvador, 05 de maio de 2017

Nota da Associação Brasileira de Antropologia

A Presidência  e  a  Diretoria  da  Associação  Brasileira  de  Antropologia  -  ABA manifestam  indignação
sobre a trágica solicitação de indiciamento de indígenas e de quem em diferentes funções contribui para a
defesa dos direitos de indígenas e quilombolas, por parte de uma Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI
FUNAI/INCRA  2  que  se  faz  em  nome  de  interesses  de  setores  políticos  e  grupos  econômicos.
No relatório  da  CPI a  ser  apreciado  em reunião  marcada  para hoje,  há solicitação  de  indiciamento  de
indígenas, de antropólogos/as, de procuradores/as federais e estaduais, de servidores/as públicos da FUNAI,
do INCRA e de outras instituições públicas, e de missionários/as.  A ABA está alerta e  acompanhando a
reunião da CPI e o seu desenrolar. 
Brasília, 03 de maio de 2017.


