
 
 
NOTA DE REPÚDIO DA ASSOCIAÇÃO DE DOCENTES DA        
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (ADUSC) 
 

O respeito e a garantia de direitos aos povos indígenas do Brasil estão             
garantidos na Constituição Federativa do Brasil, em seu Art. 231, que expressa:            
“são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e           
tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,           
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 

Porém, temos assistido, durante o Governo Bolsonaro, o agravamento dos          
ataques aos Povos Indígenas. É notório que essa postura virou uma política de             
Estado, que tem se efetivado como barbárie, inclusive pela postura          
preconceituosa, que desde já REPUDIAMOS, do atual Presidente da FUNAI, ao           
materializar numa nota oficial (de um órgão de Estado) que os bravos e             
resistentes indígenas PATAXÓ, que ainda sobrevivem a recentes e duros ataques,           
são “invasores”. Fica evidente, mais uma vez, a tentativa da construção de uma             
narrativa (representada agora pela NOTA DA FUNAI), que revela a evidente           
função do Estado, evidenciando um sentimento de “ódio” do Presidente da           
FUNAI contra os POVOS INDÍGENAS. Esse senhor não só não merece como            
não deve permanecer nesse cargo, pois tem demonstrando de maneira material           
(NOTA OFICIAL, DE UM ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO), que não só é            
racista, xenofóbico e preconceituoso, mas que vai em desacordo ao próprio cargo            
que ocupa, tendo em vista a finalidade e princípios fundantes da FUNAI, criada             
pela Lei 5.371, de 5 de dezembro de 1967, sendo um órgão estratégico vinculado              
ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

Para além desses graves elementos na nota, a mesma ainda evidencia uma            
política de Estado que se pauta pelo estímulo ao acirramento da violência no             
campo, anti-indígena, que não só legitima os grileiros já existentes, como           
incentiva a ampliação desses crimes e de toda uma organização criminosa que            
atua nesse sentido, num modelo de ocupação do campo extremamente danoso ao            
meio ambiente, socialmente injusto e que se estabelece e se “alimenta” da            
violência e da corrupção. 

Esse sistema violento e desigual no campo não só é inaceitável em pleno             
século XXI, como traz consigo um ranço coronelista e entreguista das riquezas            
de nosso país a empresas e grupo hegemônicos internacionais/transnacionais, que          



se “alimentam e retroalimentam” por “agentes públicos” que representam ou          
possuem uma mente colonizada, ignorante, violenta, escravagista e        
preconceituosa. O Brasil que nós de brasileiros corações queremos é um país            
socialmente justo para todos/todas, ambientalmente equilibrado, pluriétnico,       
soberano em todos aspectos, em que a sua rica e bela diversidade seja respeitada              
e preservada. 

Diante desse quadro, a Plenária dos/as docentes da ADUSC ecoa nossas           
reivindicações ao Governo Federal, para que atenda às demandas dos povos           
indígenas, que sejam sensibilizados com as históricas pautas de reivindicações          
das diversas etnias indígenas e dos demais povos tradicionais do Brasil, e que as              
negociações e criações de políticas de Estado possam ocorrer pautadas pelo           
diálogo e sem o uso de qualquer tipo de violência. Menos ódio e mais              
demarcações das terras indígenas, já! 
 
Ilhéus, 03 de setembro de 2020. 
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