
Nota de repudio do PPGSA (IFCS/UFRJ) à decisão da CPI da FUNAI e do 
INCRA de quebrar o sigilo bancário e fiscal da ABA 

 
O Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia - PPGSA, do 
Instituto de Filosofia e Ciências Sociais - IFCS da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro - UFRJ, vêm a público manifestar sua solidariedade à Associação 
Brasileira de Antropologia - ABA. Repudiamos veementemente a decisão da CPI 
da FUNAI e do INCRA da Câmara dos Deputados de quebrar os sigilos bancário 
e fiscal da entidade e de seu presidente, profissional reconhecido nacional e 
internacionalmente, Prof. Antonio Carlos de Souza Lima, bem como de todas as 
organizações da sociedade civil ligadas à defesa dos direitos de indígenas e 
quilombolas que têm sido alvo da investigação da referida CPI. Rejeitamos o 
claro propósito da mesma de criminalizar os movimentos sociais ligados a estes 
grupos, assim como os profissionais das áreas de ciências sociais, notadamente 
da antropologia, que desenvolvem seus trabalhos junto a eles. 
A suspeição colocada contra uma entidade que atua há varias décadas como a 
principal instância de representação da comunidade antropológica brasileira 
atinge a toda uma categoria de profissionais cujo trabalho, balizado por métodos, 
padrões e técnicas de pesquisa internacionalmente reconhecidos, tem sido 
marcado pela obtenção de resultados que muitas vezes contrariam interesses 
de grupos econômicos e políticos hoje amplamente representados no Congresso 
Nacional e na referida CPI. Tal quadro compromete, a nosso ver, qualquer 
possibilidade de uso idôneo de um instrumento jurídico que deveria se prestar à 
defesa dos princípios democráticos de uma sociedade plural e dos direitos 
constitucionalmente reconhecidos, sobretudo à terra, de populações indígenas 
e quilombolas. 
Consideramos que ataques como este a profissionais e entidades ligados aos 
meios acadêmicos, que atuam sob rigorosos protocolos científicos e éticos, 
comprometem gravemente o livre exercício das atividades necessárias ao 
desenvolvimento pleno da ciência e de seus compromissos básicos de defesa 
dos direitos humanos e de garantia das liberdades individuais reconhecidas pela 
Constituição brasileira. 
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