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EDITORIAL 
 
Car@s colegas associad@s  

A ABA sustenta-se fundamentalmente pela contribuição dos seus associados para o desenvolvimento das suas diversas 

atividades, tais como participação e organização de eventos, melhoramento do site, e disponibilização de informações e 

dados sob diversas formas, impressas e midiáticas. A atual gestão “Desafios Antropológicos” (2011-2012), ao lançar a 

Campanha Anuidade 2011, tem procurado aumentar os benefícios concedidos aos associados. Foram negociados 

descontos de 20% nas inscrições em congressos, a exemplo da IX RAM e da III REA/ABANNE que acontecem agora em 

2011, assim como descontos na compra de livros junto a editoras para todos os associados em dia com as anuidades da 

ABA. Além da Editora da Unicamp, que estendeu a todos os associados da ABA os mesmos descontos (atualmente em 

torno de 40%) praticados pelo seu Programa Estante do Professor – PEP, a atual gestão também formou parceria com a 

Editora da UnB, que concederá não só os descontos para os associados que são alunos ou professores da UnB (40%), mas 

também 10% de desconto para todos os outros associados da ABA para a aquisição de livros da Editora (Saiba mais). 

Parcerias com outras editoras estão em andamento, como por exemplo, com a Editora da UFSC que oferecerá descontos 

de 30% aos associados da ABA, e em breve outros convênios serão noticiados.   

Assim, vimos ressaltar a importância do pagamento das anuidades e da regularização das situações de inadimplência 

lembrando que a campanha de anuidades ABA-2011 com descontos promocionais terminará no dia 15 de abril de 2011. 

Para maiores informações acesse aqui.  Para obter as informações necessárias para a regularização de sua situação, envie 

e-mail para aba@abant.org.br, ou telefone para 0xx (55) (61) 3307-3754.  

Gostaríamos de lembrar, ainda, que as inscrições para o 2º Prêmio ABA/GTZ Edição 2010/2011 - Povos Indígenas e 
Cenários Etnográficos na Amazônia encerram-se no dia 30 de abril de 2011. A temática desta segunda edição do Prêmio 
é: “Povos Indígenas na Amazônia: Diálogos de Gestão Territorial”. Para maiores informações, acesse aqui.  Participe! 
 
Damos também boas vindas aos nossos novos associados:  

Efetivos - Alexandre Barbosa Pereira, Graziele Acçolini, Marcos Antonio Pellegrini e Tonico Benites. 

Pós-graduandos - Bernardo Curvelano Freire, Cristian Jobi Salaini, Dina Isabel Castaneda Quezada, Fabiano Dias Monteiro, 

Guilherme de Souza Medeiros, Michely Aline Jorge Espíndola, Roberto Antonio Capiotti da Silva, Sara Raquel Nacif Baião e 

Wagner Xavier Camargo. 

Mudanças de categoria de associado efetivo para pós-graduando - Carmen Lúcia Silva Lima e Osvaldo Martins de Oliveira. 

 

NOTÍCIAS DA ABA 

Participação da ABA no Encontro Nacional dos Trabalhadores do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).  Bela 

Feldman-Bianco, presidente da ABA, Marina D. Cardoso, secretária geral da ABA, Daniel Simião, secretário adjunto da ABA, 

Lia Machado, ex vice-presidente, e Cíntia Beatriz Müller (coordenadora do GT Quilombos) participam do Encontro Nacional 

dos Trabalhadores da Assistência Social, que acontece em Brasília nos dias 30 e 31 de março de 2011, a convite do 

Conselho Nacional de Assistência Social do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a Fome. Dentre os temas a 

serem tratados, o processo de reconhecimento das categorias profissionais no âmbito do SUAS é um dos itens principais 

que demanda a participação da ABA no Encontro. Leia aqui a íntegra do documento preparado para o Encontro, que visa 

contribuir para a definição das funções dos antropólogos no Sistema Único de Assistência Social. 

Luiz Fernando Dias Duarte, vice-presidente da ABA, estreou sua coluna "Sentidos do Mundo" na revista Ciência Hoje on 

Line .  “Antropologia é ciência?”, é o título da coluna de estréia de Luiz Fernando Dias Duarte na revista eletrônica Ciência 

Hoje (Leia aqui a coluna na íntegra). Publicada toda 2ª sexta-feira do mês, a coluna aborda temas ligados a saúde, família, 

sexualidade, religião, entre outros. Acompanhe a coluna no site:  http://cienciahoje.uol.com.br/colunas/sentidos-do-

mundo. 

Virtual Brazilian Anthropology - Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
Imagem da capa da Revista Vibrant (ao lado a notícia) A Vibrant recebe textos sobre qualquer assunto antropológico em 
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regime de fluxo contínuo. As contribuições devem ser enviadas para os endereços eletrônicos: 
pisci@uol.com.br; marciofs@uol.com.br e vibrant.aba@gmail.com.  Informações: http://www.vibrant.org.br. 
 
OUTRAS NOTÍCIAS 

BELO MONTE E A QUESTÃO INDÍGENA: 
 
A ABA continua acompanhando de perto os processos que envolvem a construção da barragem Belo Monte no rio Xingu 
(PA), incluindo gestões junto aos órgãos competentes para que a obra seja suspensa e um diálogo seja aberto com os 
diversos segmentos da sociedade. O site da associação (www.abant.org.br) traz ampla documentação sobre o caso, cujos 
desdobramentos podem ser resumidos como se segue: 
 
No dia 3 de março, o governo conseguiu derrubar a liminar que impedia o início da construção dos canteiros de obra da 
hidrelétrica. A suspensão dos efeitos da liminar, concedida pela Justiça Federal no Pará, foi decidida pelo presidente do 
Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região, desembargador Olindo Menezes. O presidente do TRF afirmou em sua 
decisão que não havia necessidade dos empreendedores da usina cumprirem todas as condicionantes listadas na licença 
prévia para que a Norte Energia possa começar a erguer os canteiros de obra.  
 
Em reação, o Ministério Público Federal declara que a liberação de obras de Belo Monte sem redução de impactos é carta 
branca para o caos na região. Para o MPF, a licença que permite a instalação do canteiro de Belo Monte é totalmente ilegal 
porque nem sequer está prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Além disso, levantamento do MPF aponta que, das 66 
condicionantes estabelecidas em 2010, 29 não foram cumpridas, quatro foram realizadas parcialmente e sobre as demais 
33 não há qualquer informação. Entre as condicionantes estão ações como a construção e reforma de escolas e hospitais, 
providências para o reassentamento de famílias atingidas pela barragem, recuperação de áreas degradadas, garantia da 
qualidade da água para consumo humano na região, iniciativas para garantir a navegabilidade nos rios, regularização 
fundiária de áreas afetadas e programas de apoio a indígenas. 
 
No dia 10 de março, o Secretário Executivo da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da Organização dos 
Estados Americanos (OEA), Santiago Canton, remeteu uma solicitação de informações ao Brasil sobre o licenciamento e a 
falta de oitivas indígenas da hidrelétrica de Belo Monte. O questionamento ao governo brasileiro é uma resposta a um 
pedido de medida cautelar encaminhada à CIDH em novembro de 2010 pelo Movimento Xingu Vivo para Sempre e outras 
40 entidades de defesa das comunidades indígenas e tradicionais da Bacia do Xingu. No questionamento, a CIDH exige que 
o governo envie à Secretaria, no prazo de 10 dias improrrogáveis, contados a partir do recebimento da comunicação, 
informações sobre o estado atual da ação civil pública interposta pelo Ministério Publico Federal,  as normas nas quais se 
fundamenta o outorgamento da licença e esclarecimentos sobre os procedimentos de consulta prévia, livre e informada 
realizados com os povos indígenas que seriam afetados pelo projeto Belo Monte. Até o presente momento não se tem 
notícia sobre a resposta do governo brasileiro a esta interpelação da OEA.  
 
No dia 16 de março, em nota pública, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, 
principal interlocutor do governo com movimentos sociais, afirmou que a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 
será levada adiante, apesar das manifestações contrárias.  Os movimentos sociais e entidades ambientalistas continuam 
atuantes na resistência. Dentre as estratégias destacam-se notas de advertência e comunicações extra-judiciais às 
empresas do Consórcio NESA, manifestações públicas e reuniões de populações indígenas e demais atingidos com o 
cineasta James Cameron, em Manaus e Altamira.  
 
No dia 14 de março, dia internacional de lutas contra as barragens, o GESTA-UFMG e o GT Povos Tradicionais, Meio 
Ambiente e Grandes Projetos da ABA realizaram seminário na UFMG, reunindo mais de 300 pessoas que debateram com 
os professores Sonia Magalhães (UFPA), Arsênio Oswaldo Sevá Filho (UNICAMP) e Francisco del Mortal Hernandez (USP) os 
problemas do projeto Belo Monte (ver entrevista da coordenadora do GT no site 
www.ufmg.br/online/arquivos/018513.shtml). No dia 24 de março a coordenadora do GT Povos Tradicionais, Meio 
Ambiente e Grandes Projetos da ABA, Profa. Andréa Zhouri, participou de outro seminário, desta feita no Centro de 
Estudos Avançados da USP, sob coordenação do Prof. Wagner Costa Ribeiro, em que debateu, juntamente com os Profs. 
Célio Bermann (USP) e Frederico Mauad (USP) os problemas do projeto e do licenciamento ambiental. 
 
 
Carta da OEA informa sobre as medidas cautelares em relação à Belo Monte 

Leia mais 
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Carta de advertência - empresas interessadas em substituir Bertin no consórcio Belo Monte - urgente!  

Leia mais 

Ministro: Apesar de resistências Belo Monte será construída 
Leia mais 

Relatoria Nacional do Direito Humano ao Meio Ambiente  

Relatório da Missão Xingu - Violações de Direitos Humanos no Licenciamento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte 

Leia mais 

PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO: Matéria na Rádio CBN sobre o Plano Nacional de Educação faz referências aos 

quilombolas e indígenas.  

Ouça aqui  

EVENTOS  

Eventos no Brasil 

IX Reunião de Antropologia do Mercosul: Culturas, Encuentros y Desigualdades 
Data: 10 a 13 de julho de 2011 
Local: UFPR – Curitiba/PR 
Informações: www.ram2011.org / ram@ram2011.org 
 
63ª Reunião Anual da SBPC 
Data: 10 a 15 de julho de 2011 
Local: UFG, Goiânia/GO 
Informações: http://www.sbpcnet.org.br/goiania/home/  
 
III Reunião Equatorial de Antropologia (REA) - XII Encontro dos Antropólogos do Norte e Nordeste (ABANNE) 

Data: 14 a 17 de agosto de 2011 

Local: Boa Vista/RR 

Informações: www.ufrr.br/rea2011 / Edital de Convocação para Propostas / Projeto 

Encontram-se abertas as inscrições para submissões de trabalhos para GTs durante o período de 09 de março a 09 de 

abril de 2011. Verifique também a programação completa no site do evento.  

Eventos no Exterior  

Local-global encounters and the making of place and nature: environmental ethnography in the age of conservation and 
eco-tourism 
Data: 17 a 21 de abril de 2011 
Local: Lisbon, Portugal 
Informações: http://www.nomadit.co.uk/sief/sief2011/panels.php5?PanelID=810 

9 ª Conferência MASN  
Data: 02 a 06 de maio de 2011 
Local: Ludbreg, Croácia 
Informações: http://masncro.wordpress.com/  

Call for Papers: Monitoring Parents: Science, Evidence, Experts and the New Parenting Culture 
Data: 13 e 14 de setembro de 2011 
Local: University of Kent, United Kingdom 
Informações: http://blogs.kent.ac.uk/parentingculturestudies/pcs-events/forthcoming-events/parenting-science/ 

Exposições 

Patrimônio Imaterial Mato-Grossense 
Data: 17 de março a 16 de abril de 2011 
Local: Museu de Arte e de Cultura Popular Centro Cultural – UFMT 
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Informações: Convite 
 
I Festival Théo Brandão de Fotografias e Filmes Etnográficos - Povos Indígenas  
Data: 13 a 15 de abril de 2011  
Local: Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore, Maceió/Al 
Informações: http://www.1theobrandaofestival.blogspot.com/  
 
OPORTUNIDADES 

 

Concursos e seleções 

 

Edital para professor substituto na UNIR  

A Universidade Federal de Rondônia lançou edital para professor substituto, com duas vagas para Cientistas Sociais 

(titulação mínima: especialização nas áreas de Antropologia, C. Política ou Sociologia) para o Departamento de Ciências 

Sociais (www.cienciassociais.unir.br) no campus de Porto Velho. Inscrições: 28 de março a 02 de abril de 2011. 

Informações: http://www.unir.br/index.php?pag=noticias&id=4049. 

 

PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista Ponto Urbe 
Ponto Urbe, publicação online do NAU – Núcleo de Antropologia Urbana da Universidade de São Paulo, convida para 
enviar seus artigos, resenhas críticas para divulgação e reflexão de obras clássicas e contemporâneas da Antropologia, 
fotos e vídeos de cunho etnográfico, para a oitava e a nona edição da revista eletrônica. Os trabalhos devem ser enviados 
para o e-mail pontourbe@n-a-u.org até o dia 30 de abril de 2011. Informações: http://www.pontourbe.net/. 
 
Revistas – novos números 
 
Revista Cadernos de Campo – Edição nº 19 com o tema "Por uma nova leitura do evolucionismo" na seção especial - 

http://www.fflch.usp.br/da/index.php/publicacoes/cadernos-de-campo/informes.  

Lançamentos – Livros 2010 
 
ALENCAR, Edna Ferreira. Memórias de Mamirauá. Belém: Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. 2010. 
 
LABATE, Beatriz C. e MACRAE, Edward (orgs). Ayahuasca, Ritual and Religion in Brazil. London:  Equinox. 2010. 

LABATE, Beatriz C. e PACHECO, Gustavo. Opening the Portals of Heaven: Brazilian Ayahuasca Music. Munster:  Lit Verlag. 
2010. 

Lançamentos – Livros 2011 

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de e FARIAS JÚNIOR, Emmanuel de Almeida (Organizadores). Mobilizações Étnicas e 

Transformações Sociais no Rio Negro. Manaus: UEA Edições. 2011. 

SILVA, Cristhian Teófilo. Cativando Maíra. A sobrevivência dos índios avá-canoeiros no alto rio Tocantins. São Paulo: 

Annablume Editora. 2011. 

Para estas e outras informações visite regularmente o site da ABA (www.abant.org.br), assim como as nossas páginas no 
Twitter e no Facebook, para ter acesso a notícias sempre atualizadas veiculadas pela secretaria da nossa Associação. 
Continuem também colaborando, enviando e divulgando notícias de interesse para a nossa comunidade. Sua contribuição 
tem sido essencial.  

      
 Marina Cardoso                  Carine Lemos 

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

Associação Brasileira de Antropologia 
Departamento de Antropologia/ICS/UnB 
ICC Centro B1-349-65 
Campus Universitário Darcy Ribeiro 
70.910-900 Brasília, DF 
Tel/Fax: (61) 3307-3754 

Logo do facebook  Acompanhe a ABA no Facebook 
Logo do Twwitter   Siga a ABA no Twitter 

 

 


