
Relatório de atividades como assessora especial de meio ambiente da presidência da ABA e 
membro do Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos –  Gestão 
2015/2016.  

Profa. Andréa Zhouri

Eventos: participação e/ou organização

• Contribuição na oficina de elaboração do documento Protocolo de Brasília, agosto de 2015.
• Seminário ABA + 60, mesa redonda “Estado, Desenvolvimento e Reprodução Social da 

Diferença”, agosto de 2015.
• V REA e XIV ABANNE. FT 07 - A produção antropológica e os desafios para a garantia de 

direitos étnicos, coletivos e territoriais. 2015.
• V REA e XIV ABANNE. MR 08 - Antropologia com povos indígenas, quilombolas e 

populações tradicionais nas Américas. 2015
• Organização do Simpósio Especial 05 - Mineração, Sofrimento Social, resistências: o Brasil 

e o contexto latinoamericano. 2016. 30a. RBA.
• Apresentação de trabalho no Simpósio Especial 05 – A gestão da catástrofe e a política das 

afetações. 30a. RBA. 2016.
• Participaçao mesa redonda 014 -Estado, políticas desenvolvimentistas e seus impactos sobre

territórios e modos tradicionais de vida da 30a. RBA
• Participação da Oficina 06. Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos: a 

discussão do tema na educação básica e no ensino da antropologia nos cursos de graduação. 
Módulo: Direitos dos povos e comunidades tradicionais: Meio ambiente e grandes projetos 
no Nordeste e Sudeste do Brasil, 30a. RBA, 2016.

• 68a. Reunião Anual da SBPC. MARIANA, NOVEMBRO DE 2015: A GENEALOGIA 
POLÍTICA DE UM DESASTRE (ANPUR). 2016

• 40o.Encontro Anual da ANPOCS – Organização da mesa redonda 14 - Mariana, crônica de 
um desastre: mineração, sofrimento social e resistência. Outubro 2016.

Elaboração de documentos/posições públicas da ABA

• Contribuições para o documento Protocolo de Brasília, agosto de 2015.
• Análise de Conjuntura pelo Comitê Povos e Comunidades Tradicionais, Meio Ambiente e 

Grandes Projetos
• Nota do Comitê Povos Tradicionais, Meio Ambiente e Grandes Projetos da ABA em defesa 

da ABA no contexto da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), constituída em 
28/10/2015 para “investigar a atuação da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e do 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) na demarcação de terras 
indígenas e de remanescentes de quilombos”.

• Nota da Associação Brasileira de Antropologia sobre o rompimento da barragem de rejeito 
em Mariana, Minas Gerais.

• Contribuição à nota das associações científicas sobre o Desastre da Samarco em Mariana-
MG.

• ABA assina Nota de Repúdio ao substitutivo do Deputado Mauro Pereira ao Projeto de Lei 
n.º 3.729/2004 - Licenciamento Ambiental

• Contribuição para elaboração de moções apresentadas na RBA e na ANPOCS sobre tema 
meio ambiente e povos tradicionais.

http://www.portal.abant.org.br/index.php/17-noticias/1114-aba-assina-nota-de-repudio-ao-substitutivo-do-deputado-mauro-pereira-ao-projeto-de-lei-n-3-729-2004-licenciamento-ambiental
http://www.portal.abant.org.br/index.php/17-noticias/1114-aba-assina-nota-de-repudio-ao-substitutivo-do-deputado-mauro-pereira-ao-projeto-de-lei-n-3-729-2004-licenciamento-ambiental


Publicações acadêmicas pela ABA:

• Elaboração do dossiê sobre megamineração a ser publicado pela VIBRANT em 2017. Título
provisório em português: Mineração, resistências e conhecimento: um debate para a 
antropologia


