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Nota Pública de Agradecimento à Procuradora Federal Dra. Deborah Duprat 

 

A Associação Brasileira de Antropologia vem a público agradecer o trabalho e trajetória da Dra. 

Deborah Macedo de Duprat de Britto Pereira, por ocasião do término do seu segundo mandato como 

Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão da Procuradoria Geral da República (PGR). 

Sendo a mais antiga das associações científicas existentes no país na área das ciências sociais, a 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA) tem sido voz atuante em defesa das minorias étnicas, 

dos discriminados, posicionando-se consistentemente contra a injustiça social e na condução de 

questões relacionadas às políticas públicas referentes à educação, à ação social e à defesa dos direitos 

humanos. No decorrer dessa luta, Deborah Duprat foi uma parceira e um apoio fundamental na defesa 

dos direitos humanos em várias frentes trabalhadas pela ABA, como a defesa do meio-ambiente, dos 

direitos de minorias, da diversidade de gênero, sexualidade, raça e religião, e na luta contra o racismo e 

a violência de estado. Destaca-se nessa trajetória por seu papel essencial na defesa dos povos indígenas 

e comunidades tradicionais, na luta pelos direitos territoriais e contra à violência no campo, bem como 

pela construção da “memória, verdade e justiça” em relação ao passado ditatorial.  

Disposta a receber, ouvir e acolher as demandas de grupos minoritários, dos movimentos sociais e de 

organismos de direitos humanos, Duprat teve sempre uma atuação ativa e destacada nos diversos 

cargos dentro da PGR, sendo central seu papel na Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, 

como Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão e no Conselho Nacional de Direitos Humanos. 

Agradecemos e saudamos publicamente sua atuação, sempre corajosa, atenta e aguerrida contra as 

violações de direitos e em prol da defesa e luta pela igualdade e pelo respeito à cidadania. 

Brasília, 22 de maio 2020. 

 

 

 

Maria Filomena Gregori 

Presidente da ABA 
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