Nota da Associação Brasileira de Antropologia em apoio à Profª. Drª Francirosy Campos
A Associação Brasileira de Antropologia (ABA), através de sua Comissão Laicidade e
Democracia, vem, por meio desta, expressar solidariedade a nossa colega e associada, a antropóloga
Francirosy Campos Barbosa, pelo assédio e agressões que vem sofrendo, ao proferir palestras, cursos e
participar de Mesas Redondas em diferentes Universidades no país.
A Profª. Drª 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) e cumpriu seu pós-doutorado
pela Universidade de Oxford em Teologia Islâmica sob a supervisão do Prof. Tariq Ramadan. A
seriedade de seu trabalho pode ser atestada por esses indicadores e pelo histórico de relações que
desenvolveu ao longo dos anos de trabalho demonstrando respeito por seus colegas e em relação aos
temas e atores em seu campo de pesquisa.
Portanto, repudiamos os ataques morais, as perseguições, as reiteradas investidas de
silenciamento e censura que Francirosy vem sofrendo em relação às análises e pesquisas por ela
realizadas em temas como Islã, Palestina, gênero, política, decolonialidade, laicidade.
Importante salientar que as instituições promotoras das atividades para as quais Francirosy foi
convidada, repudiaram com veemência as tentativas de deslegitimação da profissional, mantiveram sua
programação a despeito da pressão que sofreram para suspendê-las prestando, assim, e em forma de
cartas e notas, seu apoio à professora.
Em consonância, também a ABA se soma ao repúdio a estes atos de intolerância contra a
antropóloga Francirosy. Com isto, protestamos contra as ameaças, perseguição e agressões morais
sofridas por ela e a apoiamos, assim como aos demais profissionais competentes que estão sendo
constrangidos no exercício de suas funções devidamente reconhecidas como produções acadêmicas de
relevância para o progresso da ciência e da vida social democrática.
Brasília, 16 de maio de 2022.
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