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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 
 
Para submeter trabalhos em GTs acesse o endereço eletrônico http://www.28rba.abant.org.br/ e confira as 
informações em Inscrições/Trabalhos em GT. 

WCAA apóia manifestação da ABA em repúdio ao massacre indígena no MS 

O Comitê Executivo do Conselho Mundial das Associações Antropológicas(WCCA) junta-se à ABA no repúdio à 

violência contra os Kaiowá e demanda efetiva ação governamental 
Leia mais  

 
Virtual Brazilian Anthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
ISSN 1809-4341 
(link para o site) 

A Vibrant recebe textos sobre qualquer assunto antropológico em regime de fluxo contínuo. Está aberta também, até 

30 de março de 2012, a chamada para o dossiê temático sobre Antropologia e Imagem do número 9.2 da VIBRANT. 
As contribuições devem ser enviadas para vibrant.aba@gmail.com.  Informações: http://www.vibrant.org.br. 

ABA concede descontos na campanha de anuidade 2012 até 31 de março 
Leia mais 

 

Desenvolvimento e destruição 
 
Nosso colega e vice-presidente da ABA, Luiz Fernando Dias Duarte, aborda na sua coluna de dezembro da revista 

Ciência Hoje, as contribuições críticas de uma antropologia voltada ao enfrentamento direto dos desafios que o 
projeto de desenvolvimento econômico apresenta para o planeta e as sociedades contemporâneas.  
Leia mais 

Falecimento de Rosely Gomes Costa (04/12/11) 

A ABA tem o pesar de comunicar o precoce falecimento de sua associada efetiva, Rosely Gomes Costa. Rosely fez 

toda sua formação na UNICAMP sob a orientação de Suely Kofes, tendo realizado estágio na Universidade Autônoma 
de Barcelona sob supervisão de Verena Stolcke. Foi pesquisadora do Cemicamp e nos últimos tempos da UNESP de 
Araraquara. Fez o doutorado em Ciências Sociais, na área de Família e Gênero na UNICAMP, tendo organizado 
naquela época GTs sobre gênero em Reuniões da ABA. Foi também uma das coordenadoras da coletânea Gênero em 
Matizes.   

Documento Final da Oficina-seminário sobre conteúdo e regras de aplicação do direito de 

consulta livre, prévia e informada no Brasil 

 

A Rede de Cooperação Alternativa (RCA), juntamente com a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), o Ministério 

Público Federal (MPF), o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) e o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação sobre 

as Américas (Ceppac), da Universidade de Brasília, promoveram, entre os dias 9 e 12 de outubro de 2011, uma 

oficina-seminário sobre a aplicação do Direito de Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI) dos povos indígenas e 

comunidades tradicionais no Brasil.  

Leia aqui 

massacre Kaiowá no MS 

Acompanhe aqui novas informações sobre o caso dos assassinatos de lideranças Kayowás em Ponta-Porã: 

http://www.facebook.com/pages/Aba-Antr
http://www.facebook.com/pages/Aba-Antr
http://www.28rba.abant.org.br/
javascript:toggleLayer('chamada0');
mailto:vibrant.aba@gmail.com
http://www.vibrant.org.br/


Foto     Os pistoleiros da fazenda no município de Amambai - Ponta Porã mataram liderança 
Kaiowá Nizio 
 
O Rezador Nizio na visita do dia 16/11/11 
Leia mais 

Vestígios do dia 

Autoridades policiais e o MPF realizam perícia em busca de corpo de índio, da etnia Guarani-Kaiowá, assassinado. 
Leia mais  

Video de onde foi assassinado a liderança Guarani-Kaiowá 
Veja aqui 

 
outras notícias  
 
Open Letter to the European Commission on Socio-economic Sciences and Humanities 
research in the new FP, 2014-2020 
Leia mais 

Manifesto Público de Organizações Indígenas e Indigenistas - Perversidade e Autoritarismo: 
Governo Dilma Edita Portarias de Restrição e Desconstrução de Direitos  Territoriais 
Indígenas e Quilombolas 

Organizações Indígenas e indigenistas manifestam perplexidade e indignação diante das medidas administrativas e 
políticas do governo da presidente Dilma Rousseff relativas aos povos indígenas, aos quilombolas e ao meio 
ambiente. Tais medidas restringem o alcance dos direitos constitucionais dos povos indígenas e das comunidades 
quilombolas; impõem limites à participação destas nas discussões, debates e decisões a serem tomadas sobre os 

programas e empreendimentos econômicos que afetam direta ou indiretamente suas comunidades, terras, culturas, 
história e as suas perspectivas de futuro; bem como, assegura celeridade e lucratividade exorbitante aos 
empreendimentos das grandes corporações econômicas, especialmente as empreiteiras. 
Leia mais 

Circular da International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES) 

A IUAES divulgou circular sobre a realização de seu próximo congresso, em novembro de 2012, na Índia, e traz 
importantes informações sobre o caráter da organização. Leia aqui a carta circular. 

Em resposta aos muitos pedidos de prorrogação para preparar propostas, continua aberta a solicitação de sessões 
para o Congresso Mundial da IUAES, em 2013, em Manchester (Reino Unido). Os detalhes dos painéis já aceitos estão 
disponíveis no portal do congresso e a solicitação de trabalhos individuais também está aberta. Todas propostas de 
sessões e de trabalhos individuais devem ser feitas online pelo portal  http://www.iuaes2013.org onde se encontram 
as instruções necessárias e a agenda do congresso. O Congresso Mundial da IUAES aceita sessões e trabalhos em 
todos os subcampos da antropologia e as temáticas também estimulam o diálogo através de fronteiras sub-
disciplinares e regionais. 

Antropólogo é espancado por PM na Avenida Paulista 

O antropólogo Danilo Paiva Ramos, de 30 anos, conta como foi espancado pela Polícia Militar na noite do domingo 
(04/12/11), na Avenida Paulista.  

Leia mais 
 

notícias sobre Belo Monte 
 

Bibliografia comentada: 50 leituras sobre o ecocídio de Belo Monte, 1ª parte 
 
A bibliografia comentada que segue abaixo é um guia para se entender melhor a gravidade do que o Brasil está 
prestes a fazer com as populações indígenas, ribeirinhas e lavradoras do Xingu, e com seu próprio ecossistema como 

um todo. Dividida por tópicos, essa bibliografia inclui estudiosos que se debruçam sobre o tema Belo Monte há 
décadas, como Oswaldo Sevá, da Unicamp, e Célio Bermann, da USP, lideranças indígenas como Raoni Metuktire, um 
intelectual brasileiro que está entre os mais respeitados do mundo hoje, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, 
materiais produzidos pelo Ministério Público Federal e testemunhos de movimentos populares da região do Xingu. 
Depois de cada link, há um breve parágrafo de minha autoria que tenta resumir a importância daquele ítem. Nada 

substitui, claro, a leitura completa dos próprios textos. 

Leia mais 

http://www.abant.org.br/file?id=422
http://www.iuaes2013.org/


Trabalhadores de Belo Monte iniciam paralisação  
 
Trabalhadores do canteiro de obras da hidrelétrica de Belo Monte, em Vitória do Xingu (oeste do Pará, a 945 km de 

Belém), iniciaram uma paralisação por tempo indeterminado nesta sexta-feira (25/11/11) por melhores condições de 
trabalho.  

Leia mais 

Grupo móvel do MPT constata condições precárias de trabalho em obra da NESA 

O Ministério Público do Trabalho da 8ª Região juntamente com o Superintendência Regional do Trabalho e Emprego 
no Pará, em cumprimento às operações anuais de fiscalização de obras do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento 
do governo federal) e de combate ao trabalho escravo, constataram condições precárias de trabalho na região de 
Pimental, um dos sítios de Belo Monte, localizado a 40 km de Altamira, no oeste do Estado. 
Leia mais 

Construtora ignora reivindicações, operários trancam Transamazônica e greve continua 

Os 1800 trabalhadores do principal canteiro de obras da Usina Hidrelétrica Belo Monte, que paralisaram os trabalhos 
na última sexta, 25/11/11, continuam em greve. O Consórcio Construtor Belo Monte (CCBM), que havia se 
comprometido a responder na manhã desta segunda-feira, 28/11/11, à pauta de reivindicações dos operários, não 

apareceu até o final da jornada de trabalho para negociar. “Eles estão tentando nos ganhar pelo cansaço”, comenta 
um pedreiro da obra. Em protesto, os funcionários trancaram a rodovia Transamazônica, na altura do quilômetro 50, 

em Vitória do Xingu, Pará. 
Leia mais 

A Sociedade Brasileira de Antropologia das Terras Baixas da América do Sul (SALSA) envia 
carta sobre Belo Monte para Presidente Dilma Rousseff 

A carta datada em 26 de setembro de 2011 repudia a proposta da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. 
Leia mais 

Indígenas da região de Altamira dão ultimato sobre direitos. Sergio Marone acompanha 
mobilizações 
 
Nesta quinta (01/12/11), cerca de 300 indígenas das etnias Xipaya, Xicrin, Kuruaya, Arara, Juruna, Assurini, Araweté, 

Parakanã e Kayapó, afetadas por Belo Monte, se reúnem em Altamira para cobrar respostas definitivas sobre o 
cumprimento de medidas relacionadas aos impactos gerados pela usina na região. 
Leia mais 

 

Vídeo relativo ao canteiro no canal da UHE Belo Monte 
Clique aqui 

Entrevista sobre Belo Monte com o Professor Oswaldo Sevá Filho, do Deptº de Energia da 
Engenharia Mecânica/UNICAMP 

http://www.youtube.com/watch?v=A9kyIFC8G0g (parte1)  
http://www.youtube.com/watch?v=jVFypBvNKuc&feature=related (parte2)  
http://www.youtube.com/watch?v=U53YuVRJe94&feature=related (parte3)  
http://www.youtube.com/watch?v=tA1a0lKSfiM&feature=related (parte4) 

Eventos 
 
Eventos no Brasil 

Mesa Redonda: A Amazônia dos Viajantes – História e Ciência 
Data: 12 de dezembro de 2011 
Local: MAST, Rio de Janeiro/RJ  
Informações: Convite 

 
I Encontro Internacional de Cultura e Alimentação e IV Simpósio Internacional Alimentação e Cultura 
Data: 12 a 14 de dezembro de 2011 
Local: Sala Fahrion (2º andar, Reitoria da UFRGS) 
Informações: http://paginas.ufrgs.br/neica / Programação 

Mesa Redonda: Prostitutas da ocupação à profissão 

Data: 16 de dezembro de 2011 

http://www.xinguvivo.org.br/2011/11/25/trabalhadores-paralisam-novamente-belo-monte-indigenas-dao-ultimato-a-norte-energia/
http://www.youtube.com/watch?v=A9kyIFC8G0g
http://www.youtube.com/watch?v=jVFypBvNKuc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=U53YuVRJe94&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=tA1a0lKSfiM&feature=related
http://www.abant.org.br/news/show/id/177
http://paginas.ufrgs.br/neica
http://www.abant.org.br/file?id=404


Local: Ladeira da Glória 98 (antiga Sede do ISER), Glória, Rio de Janeiro/RJ 
Informações: Convite 

III Simpósio nacional discurso, identidade e sociedade 
Data: 14 a16 de fevereiro de 2012 

Local: Instituto de Estudos da Linguagem- IEL, Unicamp, São Paulo 

Informações: www.iel.unicamp.br/sidis 

XV Encontro de Ciências Sociais do Norte e Nordeste (XV CISO) e Pré- ALAS Brasil 

Data: 04 e 07 de setembro de 2012 
Local: Universidade Federal do Piauí - UFPI, Teresina/PI  
Informações: Edital  
Está aberta até 15 de dezembro de 2011 a chamada para propor Grupos de Trabalho  

Eventos no Exterior 

III Congreso Latinoamericano de Antropología: “Antropologías en Movimiento: Ideas desde un sur 
contemporáneo” 
Data: 05 a 09 de novembro de 2012 
Local: Chile em Santiago e Temuco 

Informações: http://www.facso.uchile.cl/antropologia/ala2012/index.html  

1º Jornadas de Estudios de la Performance 

Data: 03 e 04 de maio de 2012 
Local: Universidade Nacional de Córdoba 
Informações: Cartaz / 1ª Circular 

oportunidades 

Pós-graduação 

Seleção para Mestrado na UFRRJ 
O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 
está abrindo o processo de seleção de candidatos(as) às 17 vagas do Curso de Mestrado Acadêmico, para o ano letivo 

de 2012. Inscrições: 02 a 13 de janeiro de 2012 (na secretaria) e 11 de janeiro de 2012 (pelos correios). 

Informações: Folder. 

Concursos e Seleções 

Processo Seletivo Museu da Amazônia 2011 
O Musa está buscando profissionais qualificados e motivados para compor a equipe técnica que vai implantar projetos 

de divulgação científica, extensão tecnológica, e pesquisa aplicada ao desenvolvimento de interfaces educativas 
inovadoras. As vagas são para profissionais com graduação ou cursando ensino superior, ensino técnico, mestrado e 
doutorado, para atuação nas várias áreas e projetos. Inscrições até 15 de dezembro de 2011. Informações: 
http://postweb.com.br/noticias/20386.pdf.   
 
Concurso na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), com sede em Foz do Iguaçu (PR), acaba de publicar 
edital para o concurso com 53 vagas para professores do quadro efetivo. Há duas vagas para Antropologia e várias 
outras para Ciência Política, História, Letras, Geografia, e outras ainda. Inscrições: 17 de novembro a 15 de dezembro 
de 2011. Informações: Edital.  

 
Cátedra Dra. Ruth Cardoso abre inscrições para nova edição 
Aberta seleção para a Cátedra Dra. Ruth Cardoso, na Universidade de Columbia, em Nova Iorque. A bolsa, de nove 

meses, será concedida para o ano acadêmico norte-americano 2012/2013. O programa é uma promoção conjunta da 
Fulbright, Capes, Fapesp e Universidade de Columbia. Os interessados devem ser professores ou pesquisadores 
brasileiros das áreas de ciências humanas e sociais, com dedicação integral às atividades acadêmicas ou de 
pesquisas, que tenham concluído seu doutorado após 1994 e antes de 2005. Será dada preferência a candidatos que 
atuem nas áreas de antropologia, história do Brasil e sociologia, com enfoque em movimentos sociais 
contemporâneos. A bolsa inclui mensalidade de US$ 5 mil; auxílio instalação de US$ 2 mil; seguro saúde; passagens 
aéreas de ida e volta; e moradia, sem custos, no campus da universidade. Inscrições até 29 de janeiro de 2012. 

Informações: www.fulbright.org.br. 
 
Programa de formação de quadros profissionais – CPDOC/FGV 
O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) / Escola de Ciências Sociais da 
Fundação Getulio Vargas selecionará até seis pesquisadores recém-doutores para seu Programa de Formação de 
Quadros Profissionais. Inscrições: 01 a 15 de março de 2012. Informações: Edital. 

 

http://www.iel.unicamp.br/sidis
http://www.abant.org.br/file?id=397
http://www.facso.uchile.cl/antropologia/ala2012/index.html
http://postweb.com.br/noticias/20386.pdf
http://www.abant.org.br/file?id=416
http://www.fulbright.org.br/


Publicações  
 

Revistas – novos números 
 
RBSE – Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, volume 10, número 30, de dezembro de 2011 - 
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html.   

 

Lançamento de Livros 2011 

Frehse, Fraya (2011), Ô da Rua! O Transeunte e o Advento da Modernidade em São Paulo. São Paulo: Editora da 
USP.  

GIBBON, Sahra; SANTOS, Ricardo Ventura e SANS, Monica (Orgs.) (2011), Racial Identities, Genetic Ancestry, and 
Health in South America. New York: Palgrave Macmillan.  

KUSHNIR, Beatriz e HORTA, Sandra (2011), Memórias do Rio: O Arquivo da Cidade na sua trajetória republicana. Rio 
de Janeiro: Editora Imago e FAPERJ. 

LABATE, Beatriz Caiuby e JUNGABERLE, Henrik, (2011), The internationalization of ayahuasca. Zurich, Switzerland: 

Lit Verlag. 

REESINK, Edwin B. (2011), Allegories of Wildness. Three Nambikwara ethnohistories of sociocultural and linguistic 
change and continuity. Amsterdam: Dutch University Press.    

SAUER, Sérgio e ALMEIDA, Wellington (2011), Terras e territórios na Amazônia: demandas, desafios e perspectivas. 

Brasília: Editora UnB. 

 

Associação Brasileira de Antropologia 
Gestão Desafios Antropológicos (2011-2012) 

Presidente Bela Feldman-Bianco (Unicamp) 
Vice-Presidente Luiz Fernando Dias Duarte (Museu Nacional/UFRJ) 
Secretário Geral Daniel Schroeter Simião (UnB) 
Tesoureira Geral Cynthia Andersen Sarti (UNIFESP) 
Tesoureiro Adjunto Guilherme José da Silva e Sá (UnB) 

Diretores 
Andrea Zhouri (UFMG) 
Carmen Silvia Rial (UFSC) 
Gilton Mendes dos Santos (UFAM) 
Henyo Trindade Barretto Filho (IEB) 

Informativo ABA 
Edição: Daniel S. Simião / Carine Lemos 
Diagramação: Roberto Pinheiro  
 
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 

http://www.abant.org.br/news/show/id/24
http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html

