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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA - ABA 

RELATÓRIO DO COMITÊ POVOS TRADICIONAIS, MEIO AMBIENTE E GRANDES PROJETOS 

(2019-2020) 

 

1. INTRODUÇÃO. UM BALANÇO DAS AÇÕES E REFLEXÕES DO COMITÊ  

O Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grande Projetos, durante o biênio de 2019 e 

2020, foi composto pelos seguintes membros da Associação Brasileira de Antropologia (ABA): 

Deborah Bronz (UFF), Andréa Zhouri (UFMG), Sônia Magalhães (UFPA), Stephen Baines (UNB), 

Ana Flávia Santos (UFMG) e Raquel Oliveira (UFMG).  

Nestes dois últimos anos, a atuação do Comitê lidou com importantes transformações nas 

políticas ambientais do país e com situações de ameaças aos direitos socioambientais de todos 

os brasileiros, sobretudo de povos e comunidades tradicionais. O presente relatório visa 

apresentar uma síntese dos temas endereçados nas atividades e manifestações do Comitê. 

Nossas ações, ora narradas em retrospetiva, contam também sobre o envolvimento dos 

integrantes do Comitê com esse campo e sobre nossa aproximação com situações de pesquisa 

associadas a conflitos socioambientais, grandes projetos, desastres e seus efeitos sobre povos e 

comunidades tradicionais. 

Iniciamos 2019 dando continuidade a algumas questões que já se faziam presentes no cenário 

nacional, fomentando os debates sobre a “desregulação” da legislação ambiental presentes na 

agenda pública desde o início da presente década. Na gestão anterior, como integrantes da ABA 

e do próprio Comitê, vimos denunciando as propostas de revisão da Lei do Licenciamento 

Ambiental e dos códigos Florestal, da Mineração, de Unidades de Conservação etc. 

Neste mesmo ano, o Presidente Jair Messias Bolsonaro assumiu o Governo Federal. Ao mesmo 

tempo em que deu continuidade aos projetos de revisão legal, imprimiu mudanças importantes 

no rumo das políticas ambientais do país. Vimos o antiambientalismo e o anti-indigenismo 

ganhar força como ideologias assumidas por importantes quadros deste governo – 

considerando, sob o “guarda-chuva” dessa última expressão, as atitudes e expressões contrárias 

aos direitos indígenas e quilombolas, assim como as manifestações racistas expressas a respeito 

de tais grupos. Em 01 de agosto de 2019, publicamos pela ABA e pelo Comitê uma nota intitulada 

Contra o desmanche ambiental e a violência decorrente. Reunimos na nota uma serie de 

processos que não se restringiam mais apenas às propostas de revisão legal tramitadas no 
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legislativo, mas outras ações movidas para desmanchar, fazer desaparecer os objetivos e os 

pressupostos dos direitos socioambientais duramente conquistados desde a CF de 1988.  

Em outubro de 2019, o Comitê participou ativamente da organização do Fórum da ABA na 

ANPOCS, intitulado “Desarticulação de direitos, desregulação ambiental e violência estatal. 

Fórum de debates sobre o acirramento dos conflitos socioambientais e urbanos”. Convidamos 

outros pesquisadores para dialogar com os integrantes do Comitê sobre as mudanças em curso. 

Algumas ideias foram sendo consolidadas em torno aos processos de desregulação e desmanche 

da política ambiental. Sintetizamos em seguida algumas das ações nesta direção, incorporadas 

nos documentos e nos debates promovidos pelo Comitê:  

1. Sucateamento de órgãos públicos ambientais e de defesa dos direitos de povos 

tradicionais: sem funcionários, concursos, sem recursos; 

2. Criminalização das práticas de funcionários públicos; 

3. Criminalização dos movimentos sociais, de lideranças indígenas e quiombolas; 

4. Anistia de multas por crimes ambientais; 

5. Paralisia nos julgamentos da reparação de desastres; 

6. Mudanças na estrutura administrativa do Estado: secretarias, ministérios, órgãos da 

administração direta e indireta; 

7. Mudanças ou ocupação dos cargos executivos por militares, representantes da ala 

ideológica do governo e representantes dos setores do agronegócio e da mineração; 

8. Aumento significativo do número de reformas infralegais que independem da 

aprovação no congresso – instruções normativas, decretos, pareceres, liberação de 

licenças etc.; 

9. Pressão para votação das reformas legais no congresso; 

10. Questionamento dos dados e pesquisas científicas produzidas por instituições 

públicas de pesquisa; 

11. Conflitos diplomáticos envolvendo países com destaque na cena ambientalista e 

comprometendo recursos para conservação da Amazônia.  

Todo esse arsenal montado na guerra contra o aparato estatal voltado para a defesa dos direitos 

socioambientais vem causando, como todos sabemos, destruição em massa. Os crimes dessa 

guerra são o ecocídio e o genocídio (noções também posteriormente abordadas no Simpósio 

Especial que organizamos na 32ª Reunião Brasileira de Antropologia, em novembro de 2020). 

A partir do aumento das queimadas na Amazônia, observado em agosto de 2019, no dia 11 de 

setembro de 2019, publicamos pela ABA e pelo Comitê uma carta de apoio à denúncia da 
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International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) e pelo World Council 

of Anthropological Associations (WCAA) ao Tribunal Penal Internacional contra o governo 

brasileiro por ecocídio na Amazônia e o genocídio cultural decorrente. A denúncia ao tribunal 

internacional exigia medidas imediatas de prevenção a novos focos de incêndios, de 

recuperação das áreas degradadas e de compensação socioambiental aos povos habitantes da 

floresta amazônica.  

Durante a pandemia de COVID, vimos aprofundar o fosso das políticas ambientais, e ampliarem 

os efeitos socioambientais da desregulação ao desmanche. A fala do ministro de Meio Ambiente 

Ricardo Salles, na reunião ministerial realizada no dia 22 de abril de 2020, sugerindo às 

autoridades presentes que aproveitassem o momento para “ir passando a boiada, ir mudando 

todo o regramento, ir simplificando normas” (STF..., 2020), de certo modo, sintetizava aquilo 

que vínhamos tratando e denunciando como Comitê. Foi uma espécie de testemunho ou 

confissão. Mais uma nota foi publicada pelo Comitê nesse momento, NOTA DE REPÚDIO DA ABA 

ÀS DECLARAÇÕES DO MINISTRO RICARDO SALLES, em 25 de maio de 2020. 

Na 32ª Reunião Brasileira de Antropologia organizamos o Simpósio Especial “Direitos dos Povos 

Tradicionais e Antropologia na atual conjuntura brasileira: ameaças e perspectivas”. Na 

proposta do simpósio fizemos menção ao nosso engajamento na defesa dos direitos 

constitucionalmente reconhecidos e ao fato da formação de Comitês no interior da Associação 

Brasileira de Antropologia ser uma evidência desse movimento entre reflexão teórica e ação 

coletiva, que se agudiza em momentos de crise. Na ocasião, fizemos um balanço das 

interpretações e dos efeitos das mudanças indicadas, dos desafios e das perspectivas, das 

formas de resistência e do nosso papel como antropólogos atuando em tais cenários. Nosso 

simpósio teve a presença de acadêmicos, de representantes de coletivos e movimentos sociais, 

assim como do MPF. 

Claro está que Notas de Repúdio, Moções, Cartas de Apoio e demais documentos desse tipo não 

produzem o efeito de fazer valer nossas palavras de denúncia, repúdio ou condenação. Mas 

produzem outros efeitos importantes como:  evidenciar e documentar um posicionamento 

institucional claro de nossa associação, construindo um registro histórico desse posicionamento; 

estabelecer um consenso profissional e associativo em torno às pautas políticas relevantes e às 

lutas que precisam ser travadas; e, ainda, condensar ideias e dar sentido pragmático às nossas 

teorias. As notas constituem parte de nossa produção técnica e de nosso arcabouço conceitual. 

São resultado de um árduo trabalho de elaboração e de síntese. Através delas exigimos justiça 

e nos relacionamos diretamente com o sistema burocrático e legal do Estado, sendo deslocados 

do mundo privado dos nossos “campos” e nos constituindo como “comunidades políticas”, de 



 4 

modo a contribuir para a ressignificação dos sentidos da política socioambiental e de suas 

concepções morais.  

Em seguida, apresentamos uma lista completa das atividades e documentos que foram 

organizados ou tiveram a participação do Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grande 

Projetos na gestão 2019-2020 da ABA. 

 

2. AÇÕES DO COMITÊ ENTRE 2019 E 2020 

(A) NOTAS REDIGIDAS PELO COMITÊ 

• NOTA DE REPÚDIO DA ABA AO DESASTRE DA VALE EM BRUMADINHO-MG E DE 

SOLIDARIEDADE AOS ATINGIDOS - Brasília/DF, 29 de janeiro de 2019.  

• CONTRA O DESMANCHE AMBIENTAL E A VIOLÊNCIA DECORRENTE - Brasília, 01 de 

agosto de 2019.  

• APOIO À DENÚNCIA DA IUAES E DA WCAA AO TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL 

CONTRA O GOVERNO BRASILEIRO POR ECOCÍDIO NA AMAZÔNIA E O GENOCÍDIO 

CULTURAL DECORRENTE - Brasília/DF, 11 de setembro de 2019  

• NOTA DE REPÚDIO DA ABA ÀS DECLARAÇÕES DO MINISTRO RICARDO SALLES - Brasília, 

25 de maio de 2020.  

• NOTA PÚBLICA DA ABA EM SOLIDARIEDADE AO PROCURADOR DA REPÚBLICA WILSON 

ROCHA – 18 de agosto de 2020. 

• NOTA DE PESAR PELO FALECIMENTO DE JOSÉ CARLOS ARARA, liderança indígena do 

movimento de resistência à hidrelétrica Belo Monte – 11 de junho de 2020. 

• MOÇÃO CONTRA O DESMANCHE AMBIENTAL E PELA PROTEÇÃO DOS TERRITÓRIOS 

TRADICIONAIS DO BRASIL, aprovada pela assembleia geral da 32ª Reunião Brasileira de 

Antropologia, 5 de novembro de 2020. 

(B) NOTAS ASSINADAS PELO COMITÊ ATRAVÉS DA ABA 

• NOTA SOBRE O PROJETO BARÃO DO RIO BRANCO - Brasília, 28 de maio de 2019.  

• Assinatura de NOTA SOBRE A CONSTRUÇÃO DA CENTRAL NUCLEAR DO NORDESTE, 

elaborado pela Eletrobrás/Eletronuclear e planejado para ser implantado nas margens 

do Rio São Francisco, no município de Itacuruba, Sertão de Itaparica, Pernambuco. 

Novembro de 2019. 
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• Assinatura da carta elaborada pela Sociedade de Botânica do Brasil que solicita a 

revogação do Decreto  Nº 10.084, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2019, que trata do cultivo da 

cana de açúcar na Amazônia. Dezembro de 2019. 

• Carta da ABA em “APOIO E SOLIDARIEDADE AO POVO WAIMIRI ATROARI, REITERANDO 

A NOTA PÚBLICA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS DOM PAULO 

EVARISTO ARNS – COMISSÃO ARNS”, datada de 04 de junho de 2019.  

• Ofício enviado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA): Ref.: INVASÕES DE 

MADEIREIROS, GARIMPEIROS E CAÇADORES IRREGULARES EM TERRAS INDÍGENAS E 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO. Abril 2020. 

• Moções elaboradas por outros comitês durante a 32ª RBA (MOÇÃO CONTRA O 

DESMONTE DAS POLÍTICAS DE IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS DOS POVOS 

INDÍGENAS NO BRASIL; MOÇÃO DE APELO DA ABA AO STF CONTRA O 

ESTABELECIMENTO DE UM MARCO TEMPORAL PARA O RECONHECIMENTO DE 

TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL) 

 

(C) CARTAS, MANIFESTOS E ABAIXO-ASSINADOS COM A ASSINATURA DO COMITÊ 

• CARTA EM DEFESA DA VIDA E EM REPÚDIO AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE NOVAS 

USINAS NUCLEARES NO BRASIL, em especial no município de Itacuruba, Pernambuco – 

28 de maio de 2019 

disponível em: 

http://www.cppnacional.org.br/sites/default/files/CARTA%20USINA%20NUCLEAR%20

COM%20ADES%C3%95ES%20AMPLIADAS%20JUNHO.pdf 

• APOIO CONTRA O DESMONTE DO SISTEMA NACIONAL DE MEIO AMBIENTE. Subscrição 

de representação à Procuradoria Geral da República. PROAM – julho de 2019 

disponível em: http://www.proam.org.br/2008/imagens/documentos/150.pdf 

• CARTA ABERTA SOBRE OS RECENTES EVENTOS NA E. E. JUREIA-ITATINS, São Paulo - 25 

de julho de 2019. Disponível em: 

https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/blog/pdfs/carta_

aberta_em_defesa_da_familia_prado_-_jureia_2019.pdf 

• Nota Técnica sobre projeto de lei de licenciamento ambiental no Brasil. KATAGUIRI 

INTERROMPE NEGOCIAÇÕES E PROPÕE GRAVES RETROCESSOS NO LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL – 13 de agosto de 2019. Disponível em: 
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http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2019/08/Nota-

Licenciamento-Ambiental-Vers%C3%A3o-final-com-assinaturas.pdf 

• Amazon Watch. DECLARAÇÃO EM SOLIDARIEDADE AOS POVOS INDÍGENAS FRENTE AO 

NOVO CORONAVIRUS. Abaixo-assinado em apoio aos Povos Indígenas da Amazônia 

frente à COVID-19 – 10 de abril de 2020. Disponível em: 

 https://amazonwatch.org/assets/files/2020-04-covid-moratorium-letter-pt.pdf 

 

(D) ATIVIDADES ORGANIZADAS PELO COMITÊ EM EVENTOS 

• Fórum ABA/ANPOCS – outubro de 2019 

FR01 Desarticulação de direitos, desregulação ambiental e violência estatal. Fórum de 

debates sobre o acirramento dos conflitos socioambientais e urbanos (coordenação 

geral: Deborah Bronz (UFF), Adriana Vianna (MN/UFRJ), Maria Filomena Gregori 

(Presidente da ABA).  

O Comitê organizou e participou das duas primeiras sessões do Fórum: 

o 1ª sessão: Desastres, violências e violações socioambientais (22/10/2019) 

Palestrantes: Ana Flávia Moreira Santos (UFMG), Horácio Antunes de Sant’Ana 

Junior (UFMA) e Raquel Oliveira (UFMG). Debatedora: Edna Castro 

o 2ª sessão: Políticas de Estado para o desenvolvimento, desregulação 

ambiental e seus efeitos sociais e territoriais (23/10/2019)  

Palestrantes: Thereza Meneses (UFRRJ), Stephen Baines (UNB), Sônia 

Magalhães (UFPA). Debatedora: Andrea Zhouri 

 

• Webinário: Povos Tradicionais e contrapolíticas em tempos de pandemia – 17 de 

agosto de 2020 

Coordenação: Sônia Magalhães (UFPA) 

Integrantes da mesa: Putira Sacuena (Doutoranda em Antropologia na UFPA, assessora 

da Associação de Povos Indígenas Estudantes na UFPA); Antonia Melo (Coordenadora 

do Movimento Xingu Vivo pra Sempre); Thais Santi (Procuradora da República em 

Altamira/ PA), Andrea Zhouri (UFMG). 

Mediação: Deborah Bronz (UFF) 
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Figura 1: Banner de divulgação do webinário 

 
 

• Simpósio Especial na 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. SE 011. Direitos dos 

Povos Tradicionais e Antropologia na atual conjuntura brasileira: ameaças e 

perspectivas 

Coordenador(es): Deborah Bronz (UFF), Andrea Zhouri (UFMG) 

o Sessão 1 - Antropologia, colonialidade e ‘desenvolvimento’ 

Participante(s): Deborah Bronz (UFF); Raquel Giffoni Pinto (UFF); Stephen Grant 

Baines (UNB) 

Debatedor/a: Ana Flávia Moreira Santos (UFMG) 

o Sessão 2 - Povos Tradicionais e Antropólogos: ações e reflexões sobre ecocídio 

e etnocídio 

Participante(s): Henyo Trindade Barretto Filho (DAN/UnB), Thais Santi Cardoso 

da Silva (Ministério Público Federal)  

Debatedor/a: Sonia Maria Simões Barbosa Magalhães Santos (UFPA) 

o Sessão 3 - Roda de conversa: A defesa dos direitos frente aos grandes projetos 

e desastres 

Participante(s): Luzia Nazaré Motta Queiroz (Comnissão dos Atingidos pela 

Barragem de Fundão em Mariana); Raimunda Gomes da Silva (Conselho 

Ribeirinho); Raquel Oliveira Santos Teixeira (GESTA-UFMG)  

Debatedora: Antonia Melo (MOVIMENTO XINGU VIVO) 

 

• GT 27- Da desregulação ao desmonte: ataques às políticas ambiental, indigenista, 

quilombola e dos demais povos tradicionais 

Coordenação: Stephen Grant Baines (UNB) e Andréa Zhouri (UFMG) 
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o Sessão 1 - Mobilizações e articulações no contexto de políticas anti-

indígenas. Debatedor: Stephen Grant Baines (UNB) 

o Sessão 2 - Dinâmicas estatais e corporativas atuais: desregulação, 

desmanche ambiental e criminalização. Debatedora: Andréa Zhouri (UFMG) 

o Sessão 3 - Legibilidades e ilegibilidades: dispositivos de reconhecimento de 

direitos e pacificação do dissenso. Debatedora: Sonia Maria Simões Barbosa 

Magalhães Santos (UFPA). 

 

(E) OUTRAS PARTICIPAÇÕES DOS INTEGRANDES DO COMITÊ EM ATIVIDADES 

• 71ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Campo 

Grande, 25 de julho de 2019. Desregulação ambiental e a produção continuada de 

desastres. Conferência apresentada por Andrea Zhouri. 

• 72ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Mesa 

virtual transmitida pela TV ABA, 4 de dezembro de 2020. Violência estatal, violação de 

direitos e criminalização das lutas sociais no Brasil (ABA). Coordenação de Maria 

Filomena Gregori e participação de Deborah Bronz. 

• Conselho Gestor da Plataforma de Territórios Tradicionais, 6ª Câmara Temática 

Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais (6ª Câmara de Coordenação e 

Revisão – 6ª CCR), do Ministério Público Federal (MPF). Participação de Stephen 

Baines como representante titular da ABA, Gestão 2019-2000. O comitê realizou uma 

série de reuniões, incluindo: reuniões na 6a Câmara do MPF, IV Oficina da Plataforma 

de Territórios Tradicionais (no auditório do Conselho Superior, Procuradoria Geral da 

República - PGR), 2a reunião do Conselho Gestor da Plataforma Digital de Territórios 

Tradicionais. Um relatório detalhado dessa participação foi encaminhado à ABA por 

Stephen Baines. 

• Brazilian Anthropology Day, evento organizado pela Royal Anthropological Institute na  

British Academy, Londres, em 22 de fevereiro de 2019. Participação de Andréa Zhouri. 

• Aula Magna no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal 

da Paraíba sobre desregulação ambiental e a emergência do antiambientalismo no 

Brasil por Andréa Zhouri. 

• Conferência internacional: The Rise of Anti-Environmentalism in Brazil: From 

Deregulation to Institutional Dismantling. Global-Cultural Environmental Justice: 

Transdisciplinary & Transcultural Perspectives Imagining Climate Change / SONGS 
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Initiatives - University of Florida. Conferência apresentada por Andrea Zhouri em 20 de 

Outubro de 2020. 

• Simpósio do Conversatório Virtual Pueblos Indígenas Fronterizos y el Impacto de Covid-

19: Los pueblos transfronterizos de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y el impacto del 

COVID 19. Palestra apresentada por Stephen Baines, em 2020. Flacso, Equador. 

• 2019 SALSA XII Sesquiannual Conference – Vienna, Austria, 2019.  Policy Setbacks and 

Rights Reversals faced by Indigenous Brazilians under Bolsonaro and how to Fight Back. 

Simpósio apresentado por Stephen Baines. 

• AAA - CASCA Annual Meeting, Changing Climates. apresentação oral.  

• Criminalisation of Indigenous People in Roraima State, Brazil: the reinforcement of 

injustices and inequalities. Apresentação realizada por Stephen Baines em 2019. 

 

3. ENCAMINHAMENTOS PARA A PRÓXIMA GESTÃO  

(A) CONSOLIDAÇÃO DE RESULTADOS E BASES PARA O FORTALECIMENTO DO COMITÊ 

Considerando a atualidade da agenda pública em torno dos temas socioambientais no Brasil –  

as queimadas na Amazônia e no Pantanal, o avanço do neoextrativismo minerário sobre biomas 

relevantes e territórios de povos e comunidades tradicionais, o incremento da política 

energética nuclear e das grandes barragens hidrelétricas, os recorrentes desastres da 

mineração, a intensificação das obras de infraestrutura na Amazônia (estradas, portos e 

ferrovias), o avanço do agronegócio, entre outros tópicos com repercussões nas relações entre 

o Brasil e outros países – e com base no acúmulo de debates em torno dos temas da 

desregulação e do desmonte ambiental, sugerimos a publicação de uma coletânea sobre o 

assunto, com o apoio da ABA, a ser organizado pelos atuais integrantes do Comitê, contendo 

artigos de nossa autoria e de pesquisadores convidados, sobretudo aqueles que participaram 

das atividades promovidas pelo Comitê entre 2019 e 2020. 

No balanço feito pelos integrantes ao final da gestão, concluímos que seria importante ampliar 

a rede de antropólogos vinculados ao Comitê, do ponto de vista numérico e da representação 

regional, considerando a diversidade de territórios, povos e comunidades envolvidos em 

situações de conflitos socioambientais, que sofrem os efeitos da implantação de grandes 

projetos, da desregulação e do desmonte ambiental. Para isso, propomos a realização de um 

seminário no início da próxima gestão, que reúna antropólogos filiados à ABA de diferentes 

universidades e regiões do país. O seminário seria uma oportunidade para consolidar pautas e 

agendas de trabalho e para ampliar a formação do Comitê.  
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(B) DEMANDAS PARA A PRÓXIMA GESTÃO 

No mês de agosto de 2020 fomos procurados pela antropóloga Edilma Monteiro, associada da 

ABA, que manifestou interesse em compor o Comitê. Considerando que estávamos em etapa 

final de gestão, convidamos Edilma para participar das atividades promovidas na 32ª RBA e 

indicamos que seu interesse em compor o Comitê seria repassado à próxima Diretoria. Edilma 

é doutora em Antropologia Social pelo PPGAS/UFSC, integrante do Comitê de Antropólogas/os 

Negras/os da ABA e integrante dos Grupos de Pesquisa e trabalho CRIAS -UFPB; NEPI-INCT Brasil 

Plural e ROMANI STUDIES. A pesquisadora especificou seu interesse em participar do Comitê 

em função de sua trajetória de pesquisas etnográficas junto aos povos ciganos, e da 

possibilidade de propor pautas ligadas a esses povos tradicionais. 

 

 

Rio de Janeiro, 10 de janeiro de 2020 

 

Deborah Bronz (coordenadora) 

Andréa Zhouri  

Sônia Magalhães  

Stephen Baines  

Ana Flávia Santos  

Raquel Oliveira  


