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Quero cumprimentar a todas e todos e agradecer sua presença tão importante para mim e para 

nós que iremos assumir a gestão da Associação Brasileira de Antropologia e para aqueles que ora vão 

deixar a gestão depois de um excelente trabalho.  

 

Cumprimentando os participantes da Mesa, cumprimento a todas e todos. É um enorme prazer e 

honra ter a presença do Prof. Roque de Barros Laraia, Presidente de Honra da ABA; um enorme prazer 

ter aqui Antônio Carlos Motta de Lima, reconhecido pesquisador que aceitou o meu convite para ser 

Vice-presidente, para, comigo, levar adiante essa tarefa; o meu colega Luís Roberto Cardoso de 

Oliveira, Diretor do Instituto de Ciências Sociais da UnB e ex-presidente da ABA e o professor 

Antônio Carlos Souza  Lima, então Presidente, que realmente foi quem mais levou adiante a indicação 

do meu nome. Dizia-me: “Lia, vai em frente". Agradeço pela sua confiança e tenho certeza que vai 

continuar a apoiar o que for necessário para essa nova gestão. Cumprimento Jane Beltrão, Vice-

Presidente da Gestão 2015-2016. Agradeço a reunião de dois dias em que o Presidente, a Vice-

presidente, e a Secretária Andreia Lobo a quem também cumprimento fizeram uma análise detalhada 

de tudo que nesses últimos tempos passou a ABA.  

 

Agradeço a todos a confiança dos que me indicaram e dos que me apoiaram na eleição para a 

nova gestão na última Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) em João Pessoa.  

 

Tenho o prazer de estar aqui entre pessoas que vêm contribuindo e defendendo a ABA há muito 

tempo e com as quais já trabalhei em gestões anteriores. Quando Roque foi Presidente em 1990-1992 

fui Secretária da ABA e Luís Roberto Tesoureiro. Com Jane, ela Secretária e eu Vice-presidente, 

participamos da gestão presidida por Caroso.  

 

Quero cumprimentar agora aqueles que aceitaram meu convite para participar da gestão 2017-

2018. Entre eles, temos a presença de colegas que já participaram de comitês na diretoria e de conselho 

científico, e outros, que, neste momento estarão se aproximando mais das atividades de gestão da ABA. 

Sigo a ordem de meu olhar nessa sala. Carlos Alexandre dos Santos, cuja área de pesquisa se dirige 

para os quilombolas vai ter a difícil tarefa de ser o tesoureiro, que não é fácil. Fábio Moura, diretor 

regional, vai nos ajudar muito com as questões indígenas. Agradeço a Eliane Cantarino, que tem 

trabalhado muito com os quilombolas e que vai ser secretária adjunta. Agradeço a Cristhian Teófilo da 

Silva que será o Secretário. Teve uma participação muito grande na gestão passada no comitê de 

assuntos indígenas, e já foi tesoureiro também. Cristhian já definiu para a Eliane que adjunto quer dizer 

que vai trabalhar junto. Rozeli Porto, que participou do Comitê de Gênero e Sexualidade, vai contribuir 

muito nessa parte, e ao mesmo tempo será tesoureira adjunta. Cláudia Turra Magni vai ser diretora 

regional. Sua especialidade é a questão audiovisual e vai ter uma boa contribuição em área tão 

importante para a ABA de hoje. Regina Facchini, também diretora regional, tem uma excelente 

expertise na área de Gênero e Sexualidade, área da qual foi coordenadora de Comitê. E Lorenzo 

Macagno da Universidade Federal do Paraná, trabalha com a questão do multiculturalismo e trabalha 

com a África. Temos assim nesta gestão um leque diferenciado de especialidades. Agradeço a cada 

uma e cada um de vocês todos o fato de me terem respondido ‘sim’, porque se foi para mim difícil 

dizer ‘sim’, eu imagino que tenha também sido difícil para vocês pois o trabalho não será pouco nem 

fácil. Será desafiante. 

 

Por que é que eu falo da dificuldade e de desafio?  
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A Associação Brasileira de Antropologia é uma associação extremamente prestigiada e a mais 

antiga da área de Ciências Humanas. A primeira Reunião Brasileira de Antropologia se realizou em 

1953 e foi proposta e organizada por um pequeno grupo de antropólogos que criou formalmente a 

associação em 1955. A congregação e articulação em torno da Associação foi responsável e teve 

participação fundamental, em vários momentos, pelo desenvolvimento da Antropologia enquanto 

ciência, tanto fora da área acadêmica quanto no âmbito universitário. A criação da pós-graduação em 

antropologia no Brasil é muito posterior à criação da Associação e dela devedora. A Associação nos 

seus momentos pioneiros foi importante para o crescimento da Antropologia no Brasil.  

 

O repositório de conhecimentos da ABA é de longa data. Se começou a partir de um pequeno 

grupo, hoje temos uma ampliação da área da Antropologia como ciência e como profissão: ampliação 

do número de antropólogos, de programas de pós-graduação, de programas de graduação e ampliação 

do número de associados. Então, esse é o lado forte da Associação Brasileira de Antropologia: é uma 

associação científica, que congrega acadêmicos e profissionais, que tem uma produção de 

conhecimento e expertise de enorme tradição, desenvolvimento e expansão. Há na associação, como 

qualquer área acadêmica, uma pluralidade de formas de conhecimento, de teorias e de perspectivas de 

análise. Essa pluralidade não é só um fato mas um valor. Mas não é somente o valor da pluralidade de 

perspectivas de análise que compõe o nosso saber antropológico.  

 

Há um forte valor que nos une como Associação.  É que toda a construção e ampliação do 

conhecimento antropológico foi sempre aliada à defesa dos Direitos Fundamentais. Então, não é 

possível descartar a posição fortíssima dos antropólogos, liderados pela ABA, durante a constituinte, ao 

destacar alguns pontos de defesa dos direitos indígenas, quilombolas, das minorias sociais e da não 

discriminação por raça, sexo/gênero e religião no momento em que se elaborava a nova constituição. A 

ABA, e muitas outras associações científicas e profissionais e movimentos sociais se movimentaram a 

favor dos direitos fundamentais.  

 

Mas muito antes da Assembleia Constituinte, desde a criação da Associação, dado o lugar 

privilegiado dos estudos sobre populações indígenas no Brasil, a Associação Brasileira de 

Antropologia, sempre se destacou pela defesa dos direitos dessas populações. A Associação Brasileira 

de Antropologia teve este papel desde a sua origem, porque a questão indígena era basicamente o carro 

forte da defesa dos Direitos das Minorias, muito antes da Constituinte. Os saberes da antropologia, se 

constituem objetivando compreender as formas de vida, de entendimento, de cosmologia e de saberes 

das populações as mais diversas, mas foram as populações indígenas seu foco privilegiado no 

desenvolvimento fundador do conhecimento da Antropologia no mundo e no Brasil.  

 

Se a ABA se constitui como associação científica e de defesa dos direitos fundamentais, a 

diferença entre uma Organização Não Governamental e a Associação como a ABA, é que a ABA tem 

um repositório de conhecimentos e expertise científica que é a base capaz de sustentar a defesa dos 

direitos fundamentais, com responsabilidade social.  

 

A ABA se configura no Brasil, como associação com responsabilidade de intelectuais públicos. 

Como Antônio Carlos de Souza Lima já falou, nem toda Associação de Antropologia no mundo tem a 

mesma intensidade de defesa dos direitos que a ABA desenvolveu no Brasil ou que precisará continuar 

a desenvolver.  
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Nesse percorrer da Antropologia dos anos 50 até os dias de hoje, nós temos uma Antropologia 

absolutamente diversificada, no sentido de que você tem trabalhos em populações e temas plurais. Na 

minha área, por exemplo, trabalho com violência, com gênero, e com sexualidade. Mas há trabalhos 

antropológicos dos mais variados no contexto urbano, nos contextos rurais e nas populações 

tradicionais e as perspectivas das mais variadas que se dedicam privilegiadamente aos tempos 

“modernos”: Antropologia da Ciência, Antropologia da Tecnologia e etc. Ou seja, há uma pluralidade, 

mas esse conhecimento, no entendimento da Associação, sempre foi e continua sendo articulado ao da 

responsabilidade social dos intelectuais.  

 

Nomeamos a nossa proposta que foi apoiada na eleição, na última RBA:   “Direitos Humanos e 

Antropologia em Ação”. No contexto da história da Antropologia no Brasil e na ABA não é uma 

novidade. Mas é um desafio para os atuais momentos difíceis. No contexto do momento político nossa 

proposta enfrenta grandes desafios. Tanto na defesa dos direitos fundamentais de populações indígenas, 

quilombolas e tradicionais, como nos direitos a igualdade de gênero, sexualidade e raça; acesso à 

saúde; direito à liberdade religiosa sem constrangimento de qualquer religião sobre outras, quanto na 

defesa do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. 

 

É exatamente nesse momento que considero fundamental continuar ações importantes que 

foram iniciadas na gestão anterior. Uma delas é a construção de um Fórum das Ciências Humanas. 

Estão aqui a representação da FIOCRUZ, da Sociedade Brasileira de Sociologia, da Associação de 

Ensino a Distância presentes, além de várias associações que não puderam vir mas que se unem no 

sentido da defesa, não só do orçamento global das áreas de conhecimento na Ciência e Tecnologia, 

quanto da ampliação do lugar específico que a Ciências Humanas ali tem. Quero também continuar 

trabalhando junto a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência (SBPC) que tem sido fundamental 

para a defesa de toda a produção brasileira de conhecimento científico. 

 

A criação deste fórum, e eu pretendo continuar exatamente nesse trabalho, é fundamental nesse 

momento em que a própria Educação, a Ciência e Tecnologia estão recebendo menos orçamento e não 

só, menos cuidado e atenção. Mas especificamente temos confiança de que as Ciências Humanas levem 

adiante o desenvolvimento social. Nós confiamos que a produção da Antropologia e a produção das 

Ciências Humanas podem contribuir para o desenvolvimento social e justiça social que almejamos. A 

antropologia é um conhecimento de perspectivas plurais, mas ele leva como marca a questão da justiça 

social, o enfrentamento à questão da desigualdade, e a atenção à questão da diversidade cultural, valor 

fundamental da dimensão social.  

 

Temos plena consciência que os antropólogos não inventaram a diversidade cultural das 

populações tradicionais, ela estava aí. Sempre esteve aí. Os conflitos sociais, as demandas territoriais, 

todos eles já estavam aí. Suas expressões podem ter sido diferentes no início do século passado, no 

momento da constituinte e hoje, mas são fruto de uma diversidade cultural que ultrapassa de longe suas 

diferentes expressões em diferentes períodos. Os conflitos sobre a questão da sexualidade, de 

transformações sociais, de construção de novas identidades sexuais, de construção de novas identidades 

territoriais, quilombolas, pós-tradicionais, tudo já estava. As demandas por justiça social já estavam. Se 

não já estivessem, não estariam tão fortemente presentes em torno da Assembleia Constituinte e 

consolidados na Constituição. Então nós antropólogos, nós estamos defendendo esses novos direitos 

que são aquilo que a Constituição diz e que chama de Direitos Fundamentais.  
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Desse ponto de vista é que eu diria que, se nós nos colocamos na frente da defesa dos Direitos 

Humanos, não por isso nos transformamos numa ONG (organização não governamental). Somos uma 

Associação Científica, nós representamos o repositório de todo o conhecimento qualificado de nossos 

associados, temos a expertise para fazer laudos periciais, temos a expertise para fazer análise de gênero 

e sexualidade, e sim, também temos a expertise da defesa dos direitos. Então nossa proposta é a de 

conciliar o que é absolutamente conciliável e importante na Associação: a defesa do conhecimento 

científico antropológico e a defesa dos Direitos Fundamentais que não podem retroagir. Então é isso 

que nós queremos, que não retroajam os direitos fundamentais e que não retroajam a importância da 

Ciência e da tecnologia, das Ciências Humanas e da Antropologia.  

 

Então, todas as parcerias que nós pudermos ter e que pudermos contar na Procuradoria Geral, 

no Ministério Público, entre Magistrados, nas associações científicas e profissionais, nas associações 

em defesa dos Direitos ambientais, nas instituições de apoio a ciência e educação como CAPES e 

CNPq, na continuidade da parceria com a Fundação Ford, são absolutamente queridas e 

imprescindíveis. Nós queremos fazer essa defesa porque nós sabemos que no Brasil somos muitos que 

querem a defesa dos Direitos Fundamentais e a defesa da expansão da ciência e tecnologia.  

 

Termino agradecendo a todos que puderam estar presentes aqui no dia de hoje. Muitos que não 

puderam estar, me disseram ou escreveram:  “Não posso estar, mas gostaria de estar”.  

 

Cada um de vocês e cada uma de vocês realmente são importantes para mim e para a ABA. A 

Associação não é só daqueles que já tem uma carreira consolidada de trabalho antropológico, mas 

congrega e quer falar e estar presente cada vez mais, junto aos estudantes de pós-graduação e de 

graduação, aos graduados e aos profissionais de Antropologia que estão em vários órgãos aqui, 

especialmente no Distrito Federal, mas em todo o Brasil.  

 

Então nós queremos realmente congregar os associados e ter o apoio de vocês, e apoiar vocês na 

medida do possível. E contar com todas as parcerias. Obrigada. 
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