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“O que me preocupa é o silêncio dos bons”  
(Martin Luther King, 1929-1968, Prêmio Nobel da Paz-1964) 

 
Petrolina, 29 de janeiro de 2016.  

 
 
Cidadãos do Vale do São Francisco,  
 
O Conselho Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco, principal 
órgão deliberativo e colegiado da Univasf, vem por meio desta moção externar seu 
choque e consternação quanto aos procedimentos violentos e arbitrários adotados por um 
policial militar contra o professor Nilton de Almeida Araújo, no dia 28 de novembro do ano 
passado (2015), quando este se dirigia a uma consulta odontológica próximo à sua 
residência, em Juazeiro-BA, numa motocicleta que estava identificada com o brasão da 
nossa instituição.  
Somando-nos às manifestações das reitorias da Univasf, Universidade Estadual de Feira 
de Santana, da Universidade Federal da Bahia, bem como da Associação dos Docentes 
da Universidade do Estado da Bahia, da SINASEFE/IF Sertão Pernambucano, da 
SINASEFE/IFBA, da Universidade de Pernambuco (campus Petrolina), da Sociedade 
Brasileira de História da Ciência, da Associação Nacional de História, da Embrapa 
Semiárido, da SINDUnivasf, além de vários movimentos sociais negros, professores, 
intelectuais e entidades diversas no REPÚDIO à agressão e prisão – com algemas – do 
coordenador do Mês das Consciências Negras na Univasf para que estes fatos não se 
repitam com quaisquer cidadãos e, principalmente, quaisquer cidadãos negros. 
Repudiamos firmemente quaisquer atos com conotações racistas, arbitrárias ou 
autoritárias. É preciso frisar que, além de cidadão e ativista nos movimentos sociais 
negros, Nilton de Almeida Araújo é professor desta instituição. Professores universitários 
sendo agredidos verbal e fisicamente, presos, algemados e conduzidos arbitrariamente 
para a delegacia era o tipo de episódio que pensávamos confinados ao triste período da 
última Ditadura Militar no Brasil, encerrada em 1985. Causa-nos ainda mais preocupação 
a recente agressão desproporcional pela qual dois discentes da Univasf passaram no 
Carnaval de Juazeiro. 
Somos convictamente contrários a qualquer tipo de discriminação. Contudo, neste dia, o 
Conselho Universitário (CONUNI), pretende convocar a comunidade acadêmica das 
várias instituições de ensino superior, a sociedade civil do Vale do São Francisco e as 
instituições públicas em seus vários níveis, para uma tomada de posição clara na luta 
antirracista e pela igualdade de oportunidades. 
Conceitualmente, aproveitamos o ensejo para esclarecer a população que o racismo não 
depende apenas de intenção ou verbalização. O racismo institucional consiste na falha 
coletiva de uma organização pública ou privada em prover um serviço apropriado e 
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profissional às pessoas por causa de sua cor, cultura ou origem étnica. E no Brasil, esta 
falha é histórica e crônica. 
Da colonização até 1850, 4 milhões e 800 mil africanos foram traficados para este país, 
ante 600 mil portugueses que imigraram no mesmo período. Hoje, a população negra 
corresponde a mais de 50% da população. Entretanto, decorridos mais de 120 de 
República ou fim da escravidão legal, a maioria negra no que concerne a todos os índices 
sociais – educação, saúde, emprego, renda, expectativa de vida, dentre outros – se 
encontra em ampla e mesmo ululante desvantagem. Desvantagem institucionalmente 
construída. Nós, universidade, podemos desempenhar um novo papel neste campo. 
É preciso romper a censura e autocensura sobre o tema, ainda um tabu no Brasil. 
Urgentemente. Quer como reparação histórica, quer como promoção da igualdade, do 
equilíbrio e da justiça que qualquer país deve buscar, precisamos atentar para o fato de 
que entre 2003 e 2012, mais de 320 mil pessoas negras foram mortas por armas de fogo, 
e a absoluta maioria destes homicídios não tem qualquer investigação e resolução do 
Estado. Por outro lado, a população negra vive antes num Estado de Direito de exceção. 
Infelizmente, a atroz experiência pela qual passou nosso colega é cotidianamente vivida 
por milhares de pessoas negras anônimas. Não falar e encarar o assunto contribui para a 
perpetuação desta situação. A repercussão nos três estados onde a Univasf atua, reunida 
a uma cobertura  
Também as polícias, mas as universidades, o legislativo, o judiciário, o executivo em seus 
vários níveis – municipal, estadual e federal – precisam compreender que é preciso 
romper com a secular engrenagem de exclusão de grupos populacionais inteiros dos 
direitos sociais, políticos e civis por meio da criminalização, encarceramento e extermínio. 
Quantas vidas e quantos talentos não estamos desperdiçando? 
Exigimos apuração rigorosa dos fatos. Seja no caso do professor, seja no caso dos 
discentes. Tal e qual os policiais militares, somos servidores públicos. O policial militar tem 
o direito de se defender. Todavia, o desvio de finalidade, o abuso de poder, o tratamento 
hostil à população negra são inaceitáveis e anacrônicos.  
 

Petrolina, 12 de fevereiro de 2016.  
 


