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NOTÍCIAS DA ABA 

28ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) 
 
Tema: “Desafios Antropológicos Contemporâneos” 
Data: 02 a 05 de Julho de 2012 
Local: PUC-SP 
Realizou-se, no dia 24 de junho passado, na PUC-SP, a primeira reunião da comissão organizadora da 28º RBA. 
Para submeter propostas de atividades para a reunião acesse o endereço eletrônico http://www.28rba.abant.org.br/ e 
confira as regras gerais.  
Lembramos que somente associados em dia com sua anuidade poderão submeter propostas. Caso você ainda não seja 
associado da ABA, lembramos que pedidos de associação devem chegar à Secretaria da ABA com documentação 
completa até o próximo dia 15/07 para que sejam apreciados a tempo. 
 
Novos benefícios para associados em dia 
 

 

A Revista Carta Capital concede, a todos associados em dia com a anuidade da ABA, 
descontos de 30% na assinatura anual e 45% na assinatura bianual.  
Para assinar, clique aqui  
Obs: * Validade da promoção: 31/12/2011 
 
Para a lista completa de benefícios aos associados em dia com sua anuidade, acesse a 
página da ABA na internet (http://www.abant.org.br/?code=10.0).  
 

ABA promove painel no Congresso da IUAES 
 
A ABA organizou um painel com antropólog@s brasileir@s para o  congresso da International Union of Anthropological 
and  Ethnological Sciences (IUAES) que se realizará em Perth, Austrália,  entre 5 e 8 de julho de 2011.  Sobre o tema 
“Challenges in Brazilian Anthropology: A Global Overview”, colegas de várias instituições brasileiras apresentarão textos 
a serem debatidos por antropólogos da Austrália. A programação completa está disponível em: 
http://www.anthropologywa.org/iuaes_aas_asaanz_conference2011/0060.html.  
 
Preparativos para a Conferência sobre Desenvolvimento Nacional 
 
Bela Feldman-Bianco participou de uma reunião no IPEA, no dia 14 de junho passado, cuja pauta incluiu a organização 
da II Conferência do Desenvolvimento, a ser realizada entre 23 e 25 de novembro de 2011, que contará com o apoio de 
13 sociedades científicas entre as quais a ABA. Cada sociedade científica deverá apresentar um "estado das artes" dos 
estudos sobre desenvolvimento em sua área de conhecimento, como também se encarregar de apresentar ementa de 
sua área temática para a chamada de trabalhos. Maiores informações serão divulgadas oportunamente. 

Programação da ABA na Reunião Anual da SBPC e na Reunião de Antropologia do Mercosul (RAM) 

Neste mês de julho se realizam a IX RAM e a 63ª Reunião Anual da SBPC. Confira aqui e aqui as programações da ABA 
nos dois eventos. 

Virtual BrazilianAnthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
ISSN 1809-4341 
 
Foto da capa  A VIBRANT recebe até 30 de setembro de 2011 contribuições na forma de artigos, resenhas e material 
audiovisual para composição de um dossiê intitulado "Antropologia, cooperação e desenvolvimento" a ser publicado no 
número 9.1 (janeiro a junho de 2012) da revista eletrônica. 
 
O dossiê reunirá artigos, resenhas, notícias acadêmicas e materiais audiovisuais produzidos por antropólogos que 
trabalhem ou estudem no Brasil ou que tenham trabalhado, estudado ou realizado parte ou o conjunto de sua pesquisa 
no país ou em vinculação com instituições acadêmicas brasileiras, com foco em pesquisas que reflitam sobre a atuação 

http://www.28rba.abant.org.br/
http://www.abant.org.br/?code=10.0
http://www.anthropologywa.org/iuaes_aas_asaanz_conference2011/0060.html


da cooperação internacional ou projetos de desenvolvimento, bem como sobre a inserção de antropólogos neste campo 
de trabalho ou ofereçam análises a partir de outras perspectivas disciplinares que enfoquem aspectos relacionados a 
essa atuação. O objetivo será apresentar uma seleção de artigos e produções com diferentes perspectivas teóricas e 
cobrindo a maior diversidade possível de temáticas, recortes geográficos, políticos, nacionais, culturais e históricos. 
 
Os trabalhos devem ser redigidos em língua inglesa, francesa ou espanhola. Para a apreciação dos pareceristas, 
contudo, serão aceitos, em casos excepcionais, artigos redigidos em português, cuja tradução, em caso de serem 
aprovados, ficará sob a responsabilidade dos autores. 
 
Os autores devem submeter os seus trabalhos aos editores deste número, Omar Ribeiro Thomaz 
(omarr.thomaz@gmail.com) e Sebastião Nascimento (bastelik@gmail.com), e aos editores da Vibrant, Peter Fry e 
Carmen Rial (vibrant.aba@gmail.com).  
 
Mais detalhes na página da Vibrant (http://www.vibrant.org.br). 

Atualização no Facebook 

Em razão do grande número de contatos adicionados ao perfil da ABA no Facebook, temos agora uma página 
institucional na rede social. Os usuários podem continuar seguindo as novidades por meio do link: 
http://www.facebook.com/pages/Aba-Antropologia/227440087276857 

OUTRAS NOTÍCIAS 

Antropologia na UnB inaugura laboratório audiovisual  
 
No último dia 15/06, o departamento de antropologia (DAN) da Universidade de Brasília (UnB) inaugurou o IRIS – 
Laboratório de Imagem e Registro de Interações Sociais. O IRIS nasce como instância do DAN voltada a subsidiar, apoiar 
e promover o uso de recursos audiovisuais em atividades de pesquisa, ensino e extensão dos docentes e discentes do 
Departamento. Com um crescente acervo catalogado e equipamentos básicos para produção e edição de imagens e 
vídeos, o IRIS foi inaugurado com a exibição do documentário “Divino: festa, folia, tradição e fé no litoral do Paraná”, de 
Lia Marchi, e com a exposição fotográfica “V Kipupa Malunguinho da Jurema Sagrada”, de Pedro Stoeckli Pires. Mais 
informações: irisdan@unb.br. 
 
Canal Futura seleciona projetos de documentário sobre direitos humanos 
 
O Canal Futura está recebendo inscrições para o 2º DOC Futura, que selecionará um projeto de documentário de 52 
minutos para coprodução e exibição. Não há delimitação temática e narrativa, mas o canal busca projetos que tratem 
de assuntos relacionados aos direitos humanos. O projeto vencedor receberá o valor máximo de R$ 110 mil, verba que 
deve incluir todas as etapas de formatação, conteúdo, pesquisa, direitos autorais, produção, realização e finalização. O 
público-alvo é livre. 
O prazo para inscrições é 15 de julho. O edital, com o regulamento e a ficha de cadastro estará disponível no site do 
Canal Futura (www.futura.org.br). 
 
Movimento indígena rompe relações com o governo federal 
 
Indignados com o que classificam como “descaso e a paralisia” do governo federal diante dos “graves problemas 
enfrentados por mais de 230 povos indígenas”, entidades ligadas à Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) 
decidiram deixar a Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI). 
A comissão é a principal responsável por organizar a atuação dos diversos órgãos federais que trabalham com os povos 
indígenas. Ela reúne representantes das organizações regionais indígenas, membros do governo e de organizações 
indigenistas. 
Leia mais 
 
O Programa do observatório da imprensa discutiu no último dia 14 de junho a relação da imprensa com os conflitos 

sócio-ambientais na Amazônia 

Leia aqui o artigo sobre o programa. 

Acesse aqui o link do programa do observatório 

mailto:omarr.thomaz@gmail.com
mailto:bastelik@gmail.com
mailto:vibrant.aba@gmail.com
http://www.vibrant.org.br/
http://www.facebook.com/pages/Aba-Antropologia/227440087276857
mailto:irisdan@unb.br
http://www.futura.org.br/
http://www.jb.com.br/pais/noticias/2011/06/16/movimento-indigena-rompe-relacoes-com-o-governo-federal/


LACED/Museu Nacional-UFRJ disponibiliza download gratuito para livros 

Confira os links: 

http://laced.etc.br/livros_etnodesenvolvimento.htm  

http://laced.etc.br/livros_estado_povos_indigenas.htm  

http://laced.etc.br/livros_alem_tutela.htm  

http://laced.etc.br/livros_povos_indigenas.htm  

http://laced.etc.br/livros_povos2.html  

NOTÍCIAS SOBRE BELO MONTE 

Índios voltam a protestar contra obra de Belo Monte 
 
Os índios voltaram a desafiar a Eletrobras em torno da construção da usina de Belo Monte. Durante evento promovido 
pela International Hydropower Association, representantes indígenas das comunidades Kaiapó e Juruna desafiaram o 
diretor de geração da Eletrobras, Valter Cardeal, a promover uma reunião para esclarecer os impactos da usina às tribos 
indígenas. O representante dos Kaiapós chegou a falar em garantia de segurança aos índios e aos trabalhadores da 
usina. O executivo da Eletrobras disse que a empresa não se nega a dar qualquer explicação mas garantiu que nenhuma 
nova audiência pública ou oitiva será feita novamente. "Já seguimos todo o rito da lei", diz Cardeal. 
Leia mais 

 

EVENTOS 

 

Eventos no Brasil 

Foto Escambo 
Data: 8 e 9 de julho de 2011 
Local: Galeria do Convento, na Praça XV, Centro do Rio de Janeiro-Brasil 
Informações: http://fotoescambo.com/2011/06/17/no-fotorio/ 

XII Corredor de Idéias do Cone Sul 
Data: 12 a 14 de setembro de 2011 
Local: Unisinos – São Leopoldo – Brasil 
Informações: Circular 

I Seminário da Pós Graduação em Ciências Sociais na UFRB 
Data: 27 e 30 de setembro de 2011 
Local: UFRB – Cachoeira/BA 
Informações: Folder 

IV JICS - Jornada de Ciências Sociais da UFRJ 
Data: 07 a 11 de novembro de 2011 
Local: IFCS/UFRJ 
Inscrições: 16 de junho a 01 de agosto de 2011 
Informações: http://www.jornadajics.blogspot.com 

II Simpósio de Ciências Sociais da UFG 
Data: 16 a18 de novembro de 2011 
Local: Faculdade de Ciências Sociais/UFG 
Informações: http://www.cienciassociais.ufg.br/pos-antropologia/page.php?noticia=1308093223&site_id=187 

III Seminário Internacional Imagens e Narrativas 
Data: 23 e 24 de novembro de 2011 
Local: Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
Informações: Programação 
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PRÊMIOS 

Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero  
A iniciativa pretende estimular e fortalecer a reflexão critica e a pesquisa sobre as desigualdades existentes entre 
homens e mulheres no Brasil. Podem concorrer estudantes do ensino médio, graduados, especialistas, mestres e 
estudantes de doutorado, com redações e artigos científicos. O Prêmio é uma iniciativa da Secretaria de Políticas para as 
Mulheres (SPM), do MCT, CNPq, MEC e da ONU Mulheres. Inscrições até 16 de setembro de 2011. Informações: 
http://www.igualdadedegenero.cnpq.br.  
 

OPORTUNIDADES 

Concursos e seleções 

 

Concurso para Professor na UFBA 
O Departamento de História da Universidade Federal da Bahia (Salvador) realiza concurso público para História da África 
(Prof. Adjunto, nivel doutor). Inscrições: 16 de junho a 15 de julho de 2011. Informações: 
http://www.concursos.ufba.br/docentes/2011/editais/edital_docente_03_2011.pdf.  
 
Processo Seletivo 2012 FUNAI/ UFMG para cursos de Graduação 
A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) informa que, estarão abertas, 
exclusivamente pela Internet, as inscrições ao Processo Seletivo 2012 FUNAI/ UFMG, para ingresso nos cursos de 
Graduação em 2012. Inscrições: 01 a 19 de agosto de 2011. Informações: Edital. 
 
PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista eletrônica Ñanduty 

Em seu primeiro número, a revista trará o dossiê “Terras Indígenas”, organizado por Jorge Eremites de Oliveira e Levi 
Marques Pereira. Trata-se de um tema atual para o qual profissionais ligados à Antropologia, Arqueologia, História, 
Direito e campos afins têm se dedicado nos últimos anos, sobretudo em estados brasileiros com marcante presença 
indígena. Situação semelhante também ocorre em outros países latinoamericanos, onde movimentos indígenas cada 
vez se opõem ao colonialismo e buscam sua autonomia e o reconhecimento de seus direitos frente ao Estado e às 
sociedades nacionais. Neste sentido, o objetivo do dossiê é trazer ao público um conjunto de artigos que possam 
contribuir para a compreensão do tema e a socialização de novos saberes sobre o assunto. As contribuições devem ser 
enviadas para nanduty.ppgant@gmail.com até o dia 30 de agosto de 2011. Informações: Chamada. 
 
Revista sociedade e cultura 
A revista sociedade e cultura torna pública a chamada de artigos para o dossiê temático Outras cartografias 
matrimoniais. A publicação é prevista para o v. 15, n. 2, 2º semestre de 2012. Serão aceitos artigos escritos em 
português, inglês ou espanhol. As contribuições devem ser enviadas diretamente para os organizadores, através dos e-
mails: luizman@gmail.com e figari38@yahoo.com.ar, até 30 de abril de 2012. Informações: 
www.revistas.ufg.br/index.php/fchf.  
 
Lançamentos – Livros 2011 

BRONZ, Deborah. Pescadores de Petróleo. Políticas ambientais e conflitos territoriais na Bacia de Campos, RJ. Rio de 

Janeiro: Editora E-papers e Laced/Museu Nacional-UFRJ. 2011. 

CASTRO, João Paulo Macedo e. A Invenção da Juventude Violenta. Análise da elaboração de uma política pública. Rio de 

Janeiro: Editora E-papers e Laced/Museu Nacional-UFRJ. 2011. 

CHAMORRO, Graciela (Org.); CAVALCANTE, Thiago Leandro Vieira (Org.) e GONÇALVES, Carlos Barros (Org.). Fronteiras e 

Identidades. Encontros e desencontros entre povos indígena e missões religiosas. São Bernardo do Campo: Nhanduti 

Editora. 2011.  
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RIFIOTIS, Theophilos e CASTELNUOVO, Natalia (Orgs.). Antropoligía, violência y justicia. Buenos Aires: Editorial 

Antropofagia. 2011. 

FERREIRA, Letícia Carvalho de Mesquita. Dos Autos da Cova Rasa. A identificação de corpos não-identificados no 

Instituto Médico-Legal do Rio de Janeiro, 1942-1960. Rio de Janeiro: Editora E-papers e Laced/Museu Nacional-UFRJ. 

2011. 

MENDES, Gilton. Álbum Purus. Manaus: EDUA. 2011. 

HOFFMANN, Maria Barroso. Fronteiras Étnicas, fronteiras de Estado e Imaginação da Nação. Um estudo sobre a 

cooperação internacional norueguesa junto aos povos indígenas. Rio de Janeiro: Editora E-papers e Laced/Museu 

Nacional-UFRJ. 2011. 

JÚNIOR, Almir Diniz de Carvalho e NORONHA, Nelson Matos. Amazônia dos Viajantes - história e ciência. Manaus: EDUA. 

2011. 

NEVES, Lino João de Oliveira e LOEBENS, Guenter Francisco. Povos Indígenas Isolados na Amazônia: a luta pela 

sobrevivência. Manaus: EDUA. 2011. 

VALENTE, Renata Curcio. A GTZ no Brasil. Uma etnografia da cooperação alemã para o desenvolvimento. Rio de Janeiro: 

Editora E-papers e Laced/Museu Nacional-UFRJ. 2011. 

Associação Brasileira de Antropologia 
Universidade de Brasília 
Campus Universitário Darcy Ribeiro - Asa Norte 
Prédio Multiuso II (Instituto de Ciências Sociais) – Térreo - Sala BT-61/8 
Brasília/DF Cep: 70910-900 
Tel/Fax: (61) 3307-3754 

Para correspondência: 
Caixa Postal 04491 
70.904-970 
Brasília, DF 

Logo do facebookAcompanhe a ABA no Facebook (LINK PARA O NOVO ENDEREÇO) 
Logo do TwwitterSiga a ABA no Twitter 


