
Nota de apoio à ABA 
 
A área de Antropologia do Departamento de Ciências Sociais da Universidade 
Estadual de Londrina (UEL) vem manifestar seu apoio à Associação Brasileira 
de Antropologia (ABA) e expressar sua indignação e repúdio contra a decisão da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara dos Deputados de 
28/10/2015, instituída para “investigar a atuação da Fundação Nacional do Índio 
(FUNAI) e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na 
demarcação de terras indígenas e de remanescentes de quilombos”. Tal CPI 
solicitou a quebra dos sigilos bancário e fiscal da ABA, de seu presidente, Prof. 
Antonio Carlos de Souza Lima, e de outras organizações da sociedade civil, bem 
como de lideranças que lutam pelos direitos das populações indígenas e 
quilombolas.  
  

Mesmo após um primeiro avanço neste embate, o deferimento pelo juiz 
Lewandowski ao Ofício protocolado pela ABA junto ao STF, entendemos que as 
manifestações devem continuar, pois é clara a tentativa desta CPI de criminalizar 
posições políticas e atividades científicas contrárias aos interesses de grupos 
econômicos e políticos representados no Congresso Nacional.  A suspeita contra 
entidades como a ABA, que representa, há décadas, a comunidade 
antropológica brasileira, e cujos profissionais a ela filiados lutam por direitos de 
populações e grupos minoritários e subalternos, se insere no contexto da crise 
política brasileira atual e nas tentativas de criminalizar os movimentos sociais. 
  

Os rumos que a CPI vem tomando, criticados pela comunidade acadêmica 
brasileira e pelas lideranças de movimentos indígenas e quilombolas, 
materializaram-se no requerimento de quebra de sigilo, proposto por deputados 
ruralistas e aprovado em sessão fechada e sigilosa. Além de não contribuir em 
nada para uma solução pacífica dos conflitos fundiários que eclodem em todo o 
país, tal requerimento e os desdobramentos da CPI tem o claro objetivo de 
limitar, ou mesmo eliminar, os direitos territoriais e étnicos reconhecidos pela 
Constituição brasileira. Temos que ficar alertas para as próximas ofensivas que 
poderá vir a seguir. 
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