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NOTA DE REPÚDIO 
 

A diretoria da Adufs – seção sindical do ANDES-SN, repudia veementemente as agressões verbais e 

físicas contra o professor aposentado Alberto Heráclito Ferreira Filho, da Universidade Estadual de Feira de 

Santana (Uefs), no dia 21 de outubro. O docente foi agredido quando retornava para a sua residência, em 

Salvador, após participar da procissão de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Conforme relato de Heráclito 

e queixa prestada na 6º delegacia do bairro de Brotas, seus agressores o socaram diversas vezes, aos gritos de 

“seu viadinho comunista, você vai morrer”. 

É preocupante o avanço, em parcela significativa de nossa sociedade, dessa postura belicosa de resolver 

com violência qualquer diferença, de negação do debate democrático, bem como da liberdade de expressão. 

Conforme a Agência Pública, em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Open Knowledge 

Brasil, houve, ao menos, 50 ataques de ódio no Brasil nos dez primeiros dias de outubro. Ainda de acordo com 

o levantamento, a maior parte das agressões ocorreu nas regiões sudeste (33), nordeste (18) e sul (14). 

É imprescindível que as autoridades identifiquem e responsabilizem com rapidez os agressores e aqueles 

que fortalecem o discurso do ódio. Este não pode, numa democracia, receber abrigo sob o manto da liberdade 

de expressão. Portanto, exigimos o acompanhamento do caso pela Secretaria da Segurança Pública do Estado 

da Bahia e a punição de todos os envolvidos na agressão ao professor aposentado. Reivindicamos, ainda, uma 

postura firme por parte do governo do Estado aos casos de violação por conta da intolerância política que vem 

avançando no país e, que na madrugada do dia 8 de outubro, assassinou o artista Mestre Moa do Kantendê. 

Manifestamos também nossa irrestrita solidariedade ao professor Alberto Heráclito Ferreira Filho. 

Em defesa da democracia e da liberdade de expressão! 

Contra o discurso do ódio e a intolerância! 

Abaixo aos avanços fascistas! 
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