NOTA DE REPÚDIO
A Associação dos Docentes da Universidade Estadual de Feira de Santana (ADUFS), Seção Sindical do
ANDES-SN, por meio dos seus membros, vem a público, externar o seu repúdio e indignação ao ocorrido com
o Prof. Dr. Carlos Antônio de Souza Teles Santos, no dia 19 de setembro de 2019, em uma das unidades de um
supermercado, situado na Estrada do Coco – Lauro de Freitas/Ba.
Dr. Carlos Antônio de Souza Teles Santos é professor da Universidade Estadual de Feira de Santana
(UEFS) e pesquisador da Fiocruz/Ba, portanto, dedicado aos estudos e à carreira acadêmica.
O professor foi vítima de racismo, por ser homem negro, em um estado brasileiro onde há o crescimento
contínuo de pessoas que se autodeclaram negras e pardas (Pnad/IBGE, 2018). Ao adentrar-se no supermercado,
o professor foi interpelado pelo segurança do estabelecimento comercial, de forma discriminatória, para guardar
seus pertences (mochila) no guarda volumes local enquanto tal tratamento foi dispensado a outros clientes.
Segundo a Constituição Federal (artigo 5o), a prática do racismo constitui crime inafiançável e
imprescritível, sujeito à pena de reclusão. De igual forma, a Declaração dos Direitos Humanos proclama que
todos os seres humanos nascem livres e iguais e tem direito a proteção contra qualquer discriminação.
Para além dos aspectos legais, a ADUFS se apoia em valores que combatem atos discriminatórios e
preconceituosos que geram desigualdades entre todo e qualquer cidadão.
A ADUFS manifesta solidariedade ao Prof. Dr. Carlos Antônio de Souza Teles Santos e se coloca à
disposição para qualquer tipo de apoio que se fizer necessário, inclusive no campo judicial. Aproveitamos o
ensejo para convidar os/as docentes objetivando fortalecer as ações encampadas pelo nosso sindicato através do
Grupo de Trabalho de Políticas de Classe, questões Étnico-Raciais, Gênero e Diversidade (GTPCEGDS) com
atuação reconhecida no combate às opressões.

Feira de Santana, 24 de setembro de 2019.
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