
DATA: 2 de fevereiro de 2021 
PARA: Ministros de Governor Federal Brasileiro 
DE: Dr. Akhil Gupta, Presidente, e Dr. Edward Liebow, Diretor Executivo 

American Anthropological Association 
ASSUNTO: Afirmando um compromisso reforçado com os direitos humanos 

Em nome de nossos 9.000 membros em todo o mundo, estamos escrevendo a pedido da 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA) para apoiar sua declaração urgente de que o 
Governo Federal brasileiro deve afirmar um compromisso reforçado com os direitos humanos, 
com especial atenção para o cumprimento da Constituição proteções obrigatórias de 
comunidades vulneráveis, direitos e recursos indígenas e investimentos públicos em pesquisa 
científica e educação. A American Anthropological Association acredita fortemente na 
necessidade de corrigir histórias de opressão e exploração e em promulgar uma estrutura 
global robusta de justiça. Esta estrutura prevê um conceito de justiça que inclui todo o 
potencial de abraçar as diferenças culturais e nossa humanidade compartilhada. Apoiamos 
fortemente e nos juntamos a nossos colegas e afiliados brasileiros, bem como a outras 
organizações antropológicas mundiais, na expressão de nosso compromisso com a democracia, 
o meio ambiente, a diversidade cultural e social e as práticas científicas que respeitem os
direitos das populações vulneráveis.

[On behalf of our 9,000 members worldwide, we are writing at the request of the Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA) to support its urgent declaration that the Brazilian Federal 
Government must affirm a strengthened commitment to human rights, with special attention 
paid to upholding the Constitutionally mandated protections of vulnerable communities, 
indigenous rights and resources, and public investments in scientific research and education. 
The American Anthropological Association believes strongly in the need to redress histories of 
oppression and exploitation, and in enacting a robust global framework of justice. This 
framework envisions a concept of justice that includes the full potential of embracing cultural 
differences and our shared humanity. We strongly support and join our Brazilian colleagues and 
affiliates, as well as other world anthropology organizations in expressing our commitment to 
democracy, the environment, cultural and social diversity, and the scientific practices 
respectful of the rights of vulnerable populations.] 

Sincerely,

Dr. Akhil Gupta
President
American Anthropological Association

Dr. Akhil Gupta

President

American Anthropological Association
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Addressed to: 
Ministro Luiz Fux  Presidente do STF  presidenciamlf@stf.jus.br  

Deputado Rodrigo Maia  Presidente da Câmara dos Deputados  dep.rodrigomaia@camara.leg.br  

Senador Davi Alcolumbre  Presidente do Senado  sen.davialcolumbre@senado.leg.br  

Antônio Augusto Brandão de Aras  Procurador-Geral da República  pgr-imprensa@mpf.mp.br  

Ministro Luiz Fux  Presidente do CNJ  presidencia@cnj.jus.br  

Ministro Pedro Cesar Sousa  Ministro Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República  sgpr@presidencia.gov.br  

Ministro Milton Ribeiro  Ministério da Educação  gabinetedoministro@mec.gov.br  

Ministro Marcos Cesar Pontes  Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação  ministro@mctic.gov.br  

Ministra Damares Alves  Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos  chefia.gab@mdh.gov.br  

Ministro André Luiz de Almeida 
Mendonça  

Ministro da Justiça e Segurança Pública  chefiadegabinete@mj.gov.br  

Ministro Ernesto Araújo  Ministro das Relações Exteriores  ministro.estado@itamaraty.gov.br  

Ministro Eduardo Pazuello  Ministro da Saúde  chefia.gm@saude.gov.br  

Secretário Robson Santos da Silva  Secretaria Especial de Saúde Indígena  sesai@saude.gov.br  

Marcelo Augusto Xavier da Silva  Presidente da FUNAI  presidencia@funai.gov.br  

Cc: 

Professor Patricia Birman President, Associação Brasileira de Antropologia (ABA) aba@abant.org.br 

Professor Junji Koizumi 
Chair, World Anthropological Union and President, International 
Union of Anthropological and Ethnological Sciences 

koizumi@hus.osaka-u.ac.jp  

Professor Carmen Rial Chair, World Council of Anthropological Associations rial@cfh.ufsc.br 

Professor Noel Salazar 
Secretary-General, International Union of Anthropological and 
Ethnological Sciences 

Noel.salazar@kuleuven.be 

mailto:koizumi@hus.osaka-u.ac.jp



