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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, até 26 de janeiro de 2012, acesse o endereço eletrônico 
http://www.28rba.abant.org.br/ e confira as informações em Inscrições/Trabalhos em GT. 
 

Mensagem de final de ano da presidência da ABA 

Já está em nosso site uma mensagem da presidente da ABA, Bela Feldman-Bianco, com um balanço do ano que se 

encerra: 

Neste final de 2011, julgo apropriado apresentar uma prestação de contas à comunidade científica, através de uma 
retrospectiva sintética de nossa atuação à frente da ABA. Na medida em que nossas atividades resultam de esforços 
coletivos, esta também é uma boa ocasião para agradecer aos membros do conselho diretor, aos nossos assessores, 
coordenadores e membros de comissões e grupos de trabalhos e aos nossos funcionários, assim como a todos os 
nossos associados, pela colaboração e apoio que nos tem sido dados neste primeiro ano de gestão. 
Leia mais   

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

Leia mais 

 
ABA manifesta-se em apoio a Procurador no caso de Belo Monte  
 
A ABA lançou nota pública em apoio ao procurador Felício Pontes, do Ministério Público Federal (MPF) do Pará, pela 

sua permanência à frente dos processos que o MPF move contra Belo Monte. Recentemente, a Advocacia Geral da 

União pediu a substituição do procurador no processo. 
Veja aqui a nota da ABA.  
Assine aqui petição acerca do tema. 

 

Seminário sobre Belo Monte já está disponível no site da ABA 

Uma parceria com o Laboratório de Imagem e Registro de Interações Sociais (IRIS) do dep. de Antropologia da UnB 
acaba de tornar acessível o registro audiovisual do seminário sobre Belo Monte, realizado em fevereiro pela ABA, UnB 
e INESC, em Brasília. Os vídeos encontram-se em nosso site. Assista aqui as apresentações e os debates.  

Nov@s associad@s 

A ABA dá as boas-vindas aos nov@s associad@s e saúda @s que agora estão em nova categoria: 

Efetivos – Ana Beatriz Vianna Mendes, Andre Luiz da Silva, Camilla Agostini, Cláudio Costa Pinheiro, Érica Renata de 
Souza, Eva Lenita Scheliga, Gustavo Hamilton de Sousa Menezes, Jose Ronaldo Trindade, Leonardo Schiocchet, 
Leonardo Turchi Pacheco, Ligia Amparo dos Santos, Lorenzo Bordonaro, Luena Nunes Pereira, Maria Gabriela Scotto, 
Natacha Catherine Myriam Nicaise, Paula Sandrine Machado, Regina Facchini, Renzo Taddei, Rosana Eduardo da Silva 

Leal, Silvia Regina Paes, Taissa Tavernard de Luca, Vera Lúcia Valsecchi de Almeida. 
Pós-graduandos – Alex Giuliano Vailati, Ana Paula Lessa Belone, Anahi Guedes de Mello , Carlos Eduardo Pinto 
Procópio, Elton Colini Gonçalves Zimmermann, Felipe Bruno Martins Fernandes, Felipe Domingues dos Santos, 
Fernando Alvarenga dos Santos, Gustavo Santa Roza Saggese, Ingrid Ferreira Fonseca, Joelma de Souza Azevedo, 
João Daniel Dorneles Ramos, Juliano Gonçalves da Silva, Lauro José de Albuquerque Prestes, Leone de Araújo Rocha, 
Lucas Pereira de Melo, Marcel Schmitz Gutiá, Márcio Antonio Farias de Freitas, Marco Julián Martínez Moreno, Maria 

Elisabeth Goidanich, Mariana Batista dos Santos, Mayã Martins Correia, Milena Estorniolo, Patrícia dos Santos 
Begnami, Rafael Martins Santana, Victor Cesar Torres de Mello Rangel. 
Aspirantes – Ana Carolina de Oliveira Costa, Consuelo Silva dos Santos, Juliana Rodrigues Riscado, Roberta Machado 
Boniolo,Talitha Mirian do Amaral Rocha. 
Mudanças de categoria de associad@ pós-graduand@ para efetiv@ – Carlos Andrade Rivas Gutierrez, Cristina 
Dias da Silva, Dália Maria Bezerra Maia, Daniel Alves, Edison Rodrigues de Souza, Ivan Paolo de Paris Fontanari, 

Juliana Cavilha Mendes Losso, Laura Cecília López, Luciano D'Ascenzi, Marcelo Eduardo Leite, Matias Godio, Rafael 

Victorino Devos, Roberta Sampaio Guimarães, Stelio Marras, Ugo Maia Andrade, Vivian Ferreira Paes. 

http://www.facebook.com/pages/Aba-Antr
http://www.facebook.com/pages/Aba-Antr
http://www.28rba.abant.org.br/


 
Virtual Brazilian Anthropology – VIBRANT  
Revista semestral publicada pela Associação Brasileira de Antropologia 
ISSN 1809-4341 
Nova foto da capa (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. 

CAPES passa a apoiar Revista VIBRANT 
 
A VIBRANT – Virtual Brazilian Anthropology, periódico on-line editado pela ABA, pela ABA, foi uma das duas  revistas 
indicadas  pelo Fórum dos Coordenadores de Pós-Graduação da Área de Antropologia e Arqueologia da CAPES para 
receber apoio financeiro dessa fundação. A Revista de Arqueologia da SAB foi a outra indicada. A forma e os 
requisitos para o apoio ainda não estão definidos. 

Forte presença da ABA no Intercongresso da IUAES em Nápoles 2012  

Gustavo Lins Ribeiro (UNB ex-presidente da ABA), fará a conferencia de abertura no inter-congresso da IUAES 
((International Union of Anthropological and Ethnological Sciences), que terá como tema Issues of Legitimacy: 
Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development, a ser realizada em Nápoles, na Itália, 
de 10 a 14 de Setembro de 2012. Além da abertura, dois painéis estão sendo organizados por antropólogos de 
instituições brasileiras: Imagining economic strategies: empowerment paths in the neoliberal stage: rhetoric and 

practices (org: Alex Vailati (Federal University of Santa Catarina, alexvailati@gmail.com) e Urban Immigrant 
Entrepreneurs, "Rich" Immigrants? Cross Cultural and  Ethnic Business in Mixed Cities (org:Carmen Rial (Dep. 
Anthropology/Federal University of Santa Catarina, carmenrial2@gmail.com) e Bela Feldman-Bianco (presidente da 
ABA/Unicamp, bfb@uol.com.br) 
As inscrições para apresentação de trabalhos estão abertas para estes e outros painéis do congresso em 
http://www.anthrojournal-urbanities.com/confna2012/. Convidamos os associados da ABA a participarem do 
congresso, que está sendo organizado pela comissão de Urban Anthropology e pela comissão Enterprise Anthropology 
da IUAES.  

Recesso coletivo de final de ano 

Comunicamos que a Secretaria Administrativa da Associação encerrará suas atividades, no ano corrente, dia 23 de 
dezembro, às 17h, e retornará no primeiro dia útil de 2012 (02 de janeiro).  

Mensagem de Boas Festas 
 
Desejamos à tod@s um natal de proximidade com as pessoas queridas, e que o ano de 2012 proporcione novas 

conquistas, renovação e paz para cada um de nós.  
Boas festas! 
Diretoria da ABA 

 
outras notícias  

Terra indígena é o próximo alvo dos ruralistas 

Após a aprovação do Código Florestal no Senado e sua provável aprovação em tramitação na Câmara, para onde 
volta porque houve modificações do texto, a bancada ruralista no Congresso Nacional se mobiliza para mais um 
embate com ambientalistas. Trata-se da proposta de emenda constitucional (PEC) 215, que transfere do Executivo 
para o Legislativo a competência exclusiva para aprovar a demarcação das terras indígenas e ratificar as demarcações 
já homologadas. Também estende essa prerrogativa na demarcação de áreas de conservação ambiental e terras 
quilombolas. 

Leia mais 

Genocídio indígena no MS: mais uma vítima fatal 

No último dia 09 de dezembro de 2011, mais uma liderança Guarani-Kaiowá veio a falecer no Mato Grosso do Sul, em 
decorrência de seqüelas de um atentado sofrido há dois anos. Rosalino Lopes, lideranças do Aty Guasu do Pyelito-
kue-Mbarakay, com 50 anos de idade, morreu por complicações decorrentes de tiros que recebeu em um atentado 

sofrido em 09 de dezembro de 2009, na reocupação do Pyelito kue-Mbarakay.  Nos últimos dois anos, Rosalino 
permaneceu paralisado, lutando pela recuperação. 
Após grave piora no quadro clínico, foi hospitalizado, mas não resistiu. Antes de morrer Rosalino Lopes deixou muitas 

mensagens: 
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"Estou morrendo por causa de tekoha terra em que nasci"; "Queria muito retornar viver em Pyelito kue com minha 
família"; “Tentei retornar, mas fui judiado e morri por Pyelito kue-Mabrakay". "Comuniquem todos os parentes 
indígenas e autoridades federais que a bala-tiro que recebi dos pistoleiros que está me matando"; “Não aguentei 

mais". 
Estas são algumas das mensagens e últimas palavras que Rosalino Lopes deixou. 

A ABA pede ampla divulgação da grave situação em que se encontram os grupos indígenas no Mato Grosso do Sul e 
solidariza-se com todos os que  evidam esforços para que mensagens como a de Rosalino surtam efeito. 
Leia mais 

UFF terá curso de graduação em segurança pública já em 2012 

Os candidatos aprovados no exame do Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) terão uma nova opção para escolha 
de curso, em janeiro, no âmbito do Sistema Integrado de Ensino Superior (SISU). A Universidade Federal Fluminense 
(UFF) aprovou em novembro último a criação do Curso de Graduação em Segurança Pública. O mesmo já se encontra 
cadastrado no e-mec e disponível para o exame vestibular 2012. São 120 vagas no total: 60 vagas para o primeiro 
semestre de 2012 e mais 60 para o segundo. O horário das aulas será predominantemente noturno. 

A proposta partiu da Faculdade de Direito, tendo sido elaborada por professores e pesquisadores da mesma e do 
Instituto de Estudos Comparados em Administração Institucional de Conflitos (InEAC/UFF). Segundo Roberto Kant de 
Lima, coordenador do InEAC e um dos idealizadores do curso, o objetivo é a formação de profissionais que se 
dediquem à pesquisa e elaboração de políticas públicas na área. “O desafio é trazer para o campo da segurança 
pública métodos e técnicas avançadas de administração de conflitos, modernizando a relação entre a sociedade e o 

Estado”, afirma.  

O curso tem caráter multidisciplinar, onde diferentes conhecimentos das Ciências Humanas, Sociais e Sociais 
Aplicadas concorrem para analisar criticamente a cultura punitivo-repressiva tradicional brasileira. As ênfases do 
curso estão na pesquisa, na reflexão crítica comparada e no compromisso de se pensar os problemas da segurança 
pública pela ótica da sociedade. Segundo Kant, trata-se de uma proposta que busca introduzir no mercado um 
profissional diferenciado, que analisa desde múltiplos pontos de vista as possibilidades de adoção de metodologias 
para mediação de conflitos, prevenção da violência e uso adequado e legal dos recursos institucionais disponíveis para 
o exercício legítimo da força. 

O curso tem duração de quatro anos, dividido em oito semestres. Ao final, os formandos recebem o título de bacharel 
em segurança pública, tornando-se aptos a atuar nas funções de pesquisa, assessoria, consultoria, gestão, 
planejamento, avaliação e execução de políticas públicas na área. 

 
notícias sobre Belo Monte 

Bispos, juristas e antropólogos protocolam defesa do MPF contra ataque da AGU 

A recente ofensiva da Advocacia Geral da União (AGU) contra o procurador do Ministério Público Federal no Pará, 
Felício Pontes Jr., junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), gerou uma onda de protestos entre 
juristas, antropólogos, acadêmicos e setores da Igreja. 

Leia mais 

 
Resposta do Movimento Gota D'Água sobre a construção de Belo Monte - "Pimenta nos olhos 
dos outros é refresco"  

Veja aqui 
 

Índios Xikrin enviam carta de apoio à atuação do MPF no caso Belo Monte 

A carta é uma resposta dos índios às acusações da AGU contra o procurador Felício Pontes Jr, que atendeu a um 
convite dos índios para falar dos impactos da usina em outubro. 
Leia mais 

 

eventos 
 
Eventos no Brasil 

Experiência Cultural e Patrimônio Universitário 

Data: 07 a 08 de março de 2012 
Local: USP 
Informações: Cartaz 

oportunidades 

Concursos e Seleções 



Concurso para Professor na UFAM 
A Fundação Universidade do Amazonas torna público para conhecimento dos interessados que realizará concurso 
público destinado ao preenchimento de cargos na carreira do magistério superior, com lotação, respectivamente, nas 

seguintes Unidades Acadêmicas da UFAM na capital: Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), Instituto de 
Ciências Biológicas (ICB), Faculdade de Ciências Farmacêuticas(FCF), Faculdade de Educação (FACED), Faculdade de 

Ciências Agrárias (FCA), Faculdade de Odontologia (FAO), Escola de Enfermagem (EEM), Instituto de Ciências Exatas 
(ICE) e Faculdade de Tecnologia (FT), todas com sede no Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, 
Município de Manaus-AM e também para vagas nas Unidades Acadêmicas do interior: para o Instituto de Ciências 
Exatas e Tecnológicas de Itacoatiara (ICET), para o Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente de Humaitá (IEAA), 

para o Instituto de Natureza e Cultura de Benjamim Constant (INC) e para o Instituto de Ciências Sociais, Educação e 
Zootecnia de Parintins (ICSEZ). Inscrições: 15 de dezembro de 2011 a 13 de janeiro de 2012. Informações: Edital. 

 

publicações  
 

Revistas – novos números 

Revista Iluminuras - volume 12, nº 28 (2011): Trajetos antropológicos & trajetórias sociais: estudos interpretativos 

em ambiências urbanas. Publicação Eletrônica do Banco de Imagens e Efeitos Visuais - NUPECS/LAS/PPGAS/IFCH e 
ILEA/UFRGS. http://seer.ufrgs.br/iluminuras/index. 

Lançamento de Livros 2011 

AREND, Silvia M. F.,  RIAL, Carmen, PEDRO, Joana M. (Orgs.) (2011), Diásporas, Mobilidades e 

Migrações. Florianópolis: Ed. Mulheres. 

MACAGNO, Lorenzo, MONTENEGRO, Silvia e GIMÉNEZ BÉLIVEAU, Verónica (Orgs.) (2011), A Tríplice Fronteira. 

Espaços nacionais e dinâmicas locais. Curitiba: Editora UFPR. 

PAULA, Luis Roberto De e VIANNA, Fernando de Luiz Brito (2011), Mapeando PolíticasPúblicas para Povos Indígenas - 
Guia de pesquisa de ações Federais. Rio de Janeiro: Editora Contra Capa e Laced/Museu Nacional-UFRJ. 
http://www.laced.etc.br/livros_mapeando.htm.  
 
PEDRO, Joana M., AREND, Silvia M. F. e RIAL, Carmen (Orgs.) (2011), Fronteiras de gênero.  Florianópolis: Ed. 

Mulheres. 

ROCHA, Gilmar (2011), Mauss & a educação. Belo Horizonte: Autêntica. 

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) 
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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: 
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70.904-970 
Brasília, DF 
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