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Nós, João Veridiano Franco Neto e Julia Rosa Castro de Britto, professores do 

Instituto Federal da Bahia (IFBA), estávamos desenvolvendo atividades da Licenciatura 

Intercultural Indígena em Olivença, distrito de Ilhéus, e constatamos a tensão vivida pelo 

povo Tupinambá. Dias antes, casas de indígenas foram incendiadas, além de ameaças 

constantes que afligem a comunidade. Em meio a esta tensão e com muita dificuldade, 

conseguimos desenvolver o que tínhamos planejado, uma vez que nem todos os estudantes 

puderam comparecer ao encontro diante de tantas intimidações.  

No dia 05 de setembro, ainda em serviço, nos deslocamos de Olivença a fim de 

cumprir nosso cronograma de atividades no município de Pau Brasil com a comunidade 

Pataxó Hãhãhãe. No percurso dentre essas cidades, ficamos perplexos ao nos depararmos com 

vários outdoors de cunho racista nas mediações da BR 101 na altura da cidade de Buerarema. 

Evidentemente, tais mensagens ferem a Constituição Federal (Título 1 – Dos princípios 

fundamentais, Art. 3°, Inciso IV).  

Alguns quilômetros adiante, nas proximidades da cidade de São José da Vitória, 

visualizamos um congestionamento na estrada, consequentemente tivemos de parar. Quase 

que imediatamente fomos abordados por um grupo de pessoas, quatro rapazes e uma mulher, 

que, em voz de comando, gritaram que saíssemos do carro ao mesmo tempo em que falavam 

exaltadamente entre eles que era um carro federal. Em seguida, ao olharem para o professor 

Edson Machado de Brito, que no momento ocupava o banco do carona, identificaram-no 

como indígena e os ânimos se insuflaram em clima de ódio. Fomos obrigados a entregar 

nossos celulares e também ameaçados para que não realizássemos contatos. Antes de levarem 

o carro, permitiram que pegássemos nossas bagagens.  

Diante da preocupação da integridade física do colega, todos nós achamos prudente 

que ele se retirasse o quanto antes do local, visto que o alvo dos ‘manifestantes’ eram carros 

oficiais, mas também indígenas. Avistamos carros da Força Nacional indo em direção à 

barricada da ‘manifestação’, que se encontrava a aproximadamente 700 metros a nossa frente. 

Solicitamos que parassem para relatarmos a situação. O professor indígena então seguiu num 

taxi no sentido Itabuna. Nós ficamos na beira da BR junto com o motorista do carro oficial do 

IFBA, Nailton Nascimento. Seguimos para a entrada da cidade em busca de ajuda. Fomos 

conduzidos pelos policiais militares à Delegacia Civil, onde registramos ocorrência. Foi 



quando soubemos que o carro do IFBA já havia sido incendiado. Neste momento, o motorista 

entrou em contato com o Instituto Federal da Bahia do campus de Porto Seguro, cuja direção 

retornou o contato garantindo prontamente a nossa retirada do local. Chegamos a Porto 

Seguro, no mesmo dia, à noite. 

A violência que sofremos contribuiu para compreendermos as falas de nossos alunos 

indígenas e as comunidades indígenas da região. A lentidão na publicação da Portaria 

Declaratória das terras tupinambá só levou à intensificação da violência arbitrária contra os 

indígenas e seus aliados. O conflito vem tomando proporções e o descaso do poder local vem 

atingindo moradores, comerciantes, professores, profissionais da saúde, que desenvolvem 

algum trabalho com povos indígenas. Destacamos nosso apoio à comunidade Tupinambá e 

nos preocupamos com a segurança dos membros dessa etnia.  

A Licenciatura Intercultural Indígena (LINTER) do Instituto Federal da Bahia, campus 

Porto Seguro, abrange as etnias Tupinambá, Pataxó Hãhãhãe e Pataxó com aulas presenciais 

nestas comunidades localizadas no Sul e Extremo Sul da Bahia e no campus do IFBA-Porto 

Seguro. Diante deste cenário e enquanto o poder público não decretar a demarcação das terras 

indígenas da região, nos preocupamos com o zelo de todos os professores e professoras da 

Licenciatura Intercultural Indígena do IFBA-PS, assim como dos estudantes do referido curso 

e todos da comunidade, que se deslocam constantemente nestes espaços ainda não 

demarcados como terras indígenas. 
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