Prezados senhores Prof. Me. Antônio Cruvinel, magnífico reitor da Universidade Estadual de Goiás
e Prof. Dr. Marcos Vinícius Ribeiro, diretor do Instituto de Educação e Licenciaturas da UEG,
A Comissão Organizadora do XVII Simpósio Nacional da ABHR e II Simpósio Nacional de Estudos
da Religião da UEG, cujos membros seguem abaixo assinados, recebeu com surpresa o e-maildenúncia sobre a participação da Prof.ª Dr.ª Francirosy Campos Barbosa. Em face disso, entretanto,
os membros dessa comissão vêm, por meio desta, responder aos questionamentos apresentados.
1) A Prof.ª Dr.ª Francirosy Campos Barbosa é Antropóloga, Livre Docente e Pesquisadora no
Departamento de Psicologia Social na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto
(FFCLRP). É bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq (PQ-2). Pós-doutora pela
Universidade de Oxford em Teologia Islâmica sob a supervisão do Prof. Tariq Ramadan.
Seu currículo, portanto, dispensa qualquer comentário sobre sua qualificação acadêmica e
competência intelectual para compor a Mesa n. 2 do nosso evento.
2) A proposta da nossa mesa, na qual está inseria da Prof.ª Dr.ª Francirosy Campos Barbosa
tem como temática central Éticas e religiões em meio à crise da sociedade patriarcal,
portanto, não se voltando para as temáticas históricas e sociais das relações entre judeus e
muçulmanos na disputa geopolítica e histórica da região da palestina.
3) Sobre o aventado desconhecimento dos debatedores sobre “todas as religiões”, bem como
sobre o questionamento da ausência de representante direto da religião judaica, esclarecemos
que não é pretensão da mesa abordar “todas as religiões”, nem tampouco ter representante
de cada seguimento religioso mundial entre nossos debatedores. Antes, as palestrantes
escolhidas o foram devido a sua competência acadêmica, social e de gênero para discutir o
importante tema das relações entre éticas e religiões no que tange à sociedade patriarcal.
4) Sobre a citada decisão do Supremo Tribunal Federal brasileiro de constituição de “crime de
racismo” as diversas formas de antissemitismo, destacamos que a questão semita e
antissemita não é tema da nossa mesa e que não reconhecemos em qualquer trabalho
acadêmico da Prof.ª Dr.ª Francirosy Campos qualquer postura antissemita ou algo que leve
a entender uma postura semelhante.

5) Sobre o vídeo anexado ao e-mail, a Comissão Organizadora destaca que há um profundo
erro de interpretação do denunciante, pois direciona aos 15 minutos de vídeo,
descontextualizando a fala da professora. O seu dizer é “Para alguns muçulmanos é isso:
expulsar quem apoia o sionismo é tudo de bom” (Disponível em:
https://youtu.be/pXk4oAkjo0I ). Nesse sentido, a professora estava descrevendo o que pensa
um grupo sobre o qual ela estava comentando e não expondo o que ela mesma pensa do
assunto. O contexto completo da fala é inclusive de crítica a esse grupo. E, de qualquer
forma, é um tema que não está diretamente relacionado à discussão proposta em nosso
evento.
6) Por fim, a Comissão Organizadora do XVII Simpósio Nacional da ABHR e II Simpósio
Nacional de Estudos da Religião da UEG reitera seu total apoio à Prof.ª Dr.ª Francirosy
Campos, seja em sua integridade acadêmica, seja como mulher e muçulmana. Esta comissão
recusa-se a aceitar qualquer tipo de pressão de cunho político, social, racial, religioso ou de
quaisquer bandeiras ideológicas sobre a integridade moral e acadêmica do nosso evento, da
nossa comissão organizadora, dos nossos palestrantes convidados, ou mesmo de qualquer
inscrito em nosso Simpósio.
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