
 

 

 
NOTA DE APOIO DO DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGIA E  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇAO EM ANTROPOLOGIA SOCIAL DA UnB 
À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA 

 
 

O Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (UnB) e seu Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social acompanham com preocupação e indignação o processo 
da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instituída em 2015 para investigar as ações da 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). Entendemos que a referida CPI carece de fato determinado, tendo por objetivo claro 
comprometer os imperativos constitucionais que se referem à demarcação de terras 
indígenas e de remanescentes de quilombos, bem como os processos de reconhecimento das 
populações vulneráveis amparados pela Constituição de 1988.  

Manifestamos pelo mesmo motivo o nosso repúdio à decisão da CPI de determinar a quebra 
do sigilo fiscal e bancário da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) e do seu atual 
presidente. Consideramos que essa decisão abre um precedente de perseguição e 
criminalização de associações científicas e de seus representantes. Por sua vez, saudamos a 
decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), em liminar emitida em 18/07/2016, 
que considera a quebra de sigilo determinada pela referida CPI como desprovida de 
“fundamentação idônea”.  

A Associação Brasileira de Antropologia, uma das mais antigas associações científicas 
brasileiras, existe desde 1955, tendo a honra de contar, entre seus presidentes, com nomes 
como os de Luiz de Castro Faria, Loureiro Fernandes, Darcy Ribeiro, Herbert Baldus, Eduardo 
Galvão, Roberto Cardoso de Oliveira, Gilberto Velho, entre outros renomados pesquisadores. 
Em sua longa trajetória, a ABA sempre se destacou por um grande cuidado em promover o 
conhecimento antropológico rigoroso e balizado, em sintonia com discussões de ponta na 
comunidade científica internacional. Ao mesmo tempo, e justamente em razão deste 
compromisso, a ABA nunca se eximiu da defesa da cidadania e do respeito à diversidade 
cultural brasileira, buscando colocar o conhecimento científico ao serviço de políticas públicas 
cidadãs e inclusivas. Não foi outro o motivo que a levou, em particular a partir dos anos 1980, 
a auxiliar a sociedade brasileira, na medida estrita de suas competências regimentais, a 
formular e implantar ações em defesa da diversidade constitutiva da nação. Assim foi durante 
a Assembleia Nacional Constituinte, provendo de conhecimento especializado na área os 
debates sobre a questão indígena e quilombola, e assim tem sido nos vários instrumentos de 
cooperação celebrados pela ABA com organismos do Estado e da sociedade civil, desde então.  

Consideramos, pois, totalmente desprovidas de fundamento quaisquer ilações sobre a 
honestidade e legitimidade dos quadros diretores da Associação e, mais ainda, de suas ações 
institucionais. Manifestamos, assim, nossa ampla solidariedade com a Associação Brasileira 
de Antropologia. 
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