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NOTÍCIAS DA ABA  
 
Belo Monte e a Questão Indígena  

 
O início desta gestão foi marcado pela realização do seminário “A hidrelétrica de 
Belo Monte e a questão indígena” ocorrido no dia 07 de fevereiro de 2011, no 
auditório do Memorial Darcy Ribeiro na UnB.  Sua realização foi motivada pelas 
graves circunstâncias que envolveram o licenciamento eminente da UHE de Belo 
Monte e as trágicas conseqüências ambientais e sociais que o projeto traria para 
as populações do entorno da sua construção (rio Xingu/PA). Promovido pela ABA, 

em parceria com a Reitoria e o Instituto de Ciências Sociais da UnB, INESC, e 
Fundação Darcy Ribeiro, o evento foi planejado pelo GT Povos Tradicionais, Meio 
Ambiente e Grandes Projetos, com o apoio da Comissão de Assuntos Indígenas. 
Reunindo lideranças indígenas, tais como Raoni Metyktire, Yabuti Metyktire, 
Megaron Txukarramãe, Ozimar Juruna, Josinei Arara, além de líderes de 
movimentos sociais como Antonia Mello e Ana Alice P. Santos (Movimento Xingu 
Vivo) e Moisés (Movimento dos Atingidos por Barragens), o evento contou ainda 
com a participação dos antropólogos Stephen Baines (UnB), João Pacheco de 
Oliveira (UFRJ-MN), Gustavo Lins Ribeiro (UnB), Sônia Magalhães (UFPA), Andréa 

Zhouri (UFMG), e da presidente da ABA, Bela Feldman-Bianco (Unicamp). Participaram também como expositores a Dra. 
Deborah Duprat (Subprocuradora Geral da República), o Dr. Paulo Roberto Martins Maldos (Secretário Nacional de 
Articulação Social), o Deputado Domingos Dutra (Vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos), o Sr. Ricardo 
Verdum (Diretor do INESC), o Sr. Marcos Terena (Representante da Fundação Darcy Ribeiro), e Adriana Ramos, do 
Instituto Socioambiental.  
 
Bela Feldman-Bianco reafirmou, na ocasião, a posição da ABA sobre o tema ao mencionar que “o caso emblemático da 
Usina Hidrelétrica de Belo Monte voltou a ser citado como exemplo de prementes interesses empresariais e estatais 
que impedem não só a realização de estudos adequados, como também a transmissão de informações e de um 
processo necessário de consultas às populações que serão afetadas por essas transformações”. Leia aqui a saudação da 
presidente da ABA.  Em nota sobre o tema, o coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas (CAI) da ABA, João 
Pacheco de Oliveira, salientou a necessidade de “alertar a opinião pública e as autoridades máximas do governo 
brasileiro para o descaso e a precipitação com que tem sido conduzida a aprovação e a implementação do projeto, 
dentro de uma estratégia equivocada e perigosa de criar supostos ‘fatos consumados’, sem levar em conta os 
dispositivos legais e as ponderações técnicas”, observando ainda que “os encaminhamentos e decisões relativas à UHE 
de Belo Monte estão descumprindo uma disposição legal, a Convenção 169, amplamente acatada no plano 
internacional e já incorporada pela legislação brasileira – a de que as populações afetadas sejam adequadamente 
informadas sobre o empreendimento e todas as suas conseqüências, exigindo-se que sejam antecipadamente 
consultadas  segundo procedimentos legítimos e probos”. Leia aqui a íntegra da Nota da CAI sobre a UHE Belo Monte. 

O Seminário contou com ampla repercussão na mídia, além da cobertura com transmissão ao vivo pela UnB TV 
(direcionar para o link: http://www.cpce.unb.br/belomonte-videos.htm). Os representantes da ABA, João Pacheco de 
Oliveira e Sônia Magalhães, também foram entrevistados na TV Senado sobre a Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Para 
assistir clique aqui. Outras notícias, fotos, manifestações, e contribuições em forma de textos, notas e vídeos também 
podem ser acessadas no site da ABA (www.abant.org.br).   
 
Posteriormente ao evento, uma comissão, formada por Bela Feldman-Bianco (presidente da ABA), Roque de Barros 
Laraia (presidente honorário da ABA), João Pacheco de Oliveira (coordenador da Comissão de Assuntos Indígenas da 
ABA), Andréa Zhouri e Sônia Magalhães (respectivamente, coordenadora e vice-coordenadora do GT Povos Tradicionais, 
Meio Ambiente e Grandes Projetos) se reuniu com Paulo Roberto Martins Maldos, Secretário Nacional de Articulação 
Nacional, no dia 08 de fevereiro de 2011. Na ocasião, a comissão entregou a nota da CAI, expondo as restrições da ABA 
para a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte que, segundo o secretário, seriam transmitidas ao Ministro 
Gilberto Carvalho.     
 
Suspensão imediata da licença de instalação parcial para o início das obras da UHE de Belo Monte: Participe desta 
Campanha 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yJGObvH1wjg
http://www.youtube.com/watch?v=yJGObvH1wjg


Durante o fechamento da edição deste Boletim fomos informados que a Justiça Federal no Pará determinou no dia 25 
de fevereiro de 2011 a suspensão imediata da licença de instalação parcial que permitia o início das obras do canteiro 
da usina hidrelétrica de Belo Monte. A decisão impede também o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) de transferir recursos financeiros para a Norte Energia S.A. A íntegra da ação pode ser consultada no 
endereço http://goo.gl/ZkvSW. A íntegra da licença suspensa pela decisão em http://goo.gl/uX6ig. O trâmite processual 
(Processo nº 968-19.2011.4.01.3900- 9º Vara Federal, em Belém) pode ser acompanhado no site  http://goo.gl/Dp1YI.   
A íntegra da licença de suspensão pode também ser acessada no site da ABA, ou via Twitter e Facebook. Leia mais  

Informada de que a Advocacia Geral da União poderá, entretanto, caçar a qualquer momento a liminar ora concedida, a 
diretoria da ABA, aliando-se aos movimentos que procuram evitar esta ação, vem também conclamar os seus 
associados e associadas para se manifestarem em favor da manutenção desta liminar. Manifestações devem ser 
dirigidas diretamente ao Desembargador Federal, Olindo Menezes, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª. 
Região, em Brasília.  
Leia aqui a integra da mensagem a ser enviada ao Desembargador Federal Olindo Menezes, MD Presidente do Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região, em Brasília.  

Campanha de anuidades 2011 

Desde o dia 15 de fevereiro iniciamos a campanha de anuidades ABA-2011. Para maiores informações acesse aqui. Com 
o propósito de aumentar os benefícios para todos os associados em dia com as suas anuidades, a diretoria da ABA 
negociou desconto de 20% aplicado sobre os valores das taxas de inscrição de todas as categorias de inscritos na IX RAM 
(Reunião de Antropologia do Mercosul) e na III REA (Reunião  Equatorial de Antropologia). Estamos negociando, ainda,  
descontos na compra de livros junto às editoras. Já como resultado dessas negociações, a Editora da Unicamp está 
estendendo a todos os associados em dia com as anuidades da ABA os mesmos descontos (atualmente em torno de 
40%) praticados pelo seu Programa Estante do Professor – PEP, independentemente dos interessados serem ou não 
professores. A aquisição de livros poderá, assim, ser feita pelo site da Editora ou em suas  livrarias. Neste último caso, 
para ter acesso ao desconto, bastará a apresentação da carteirinha de associado da ABA referente ao ano de 2011. 

Relembrando a importância do pagamento das anuidades e da regularização das situações de inadimplência, 
solicitamos que os interessados em obterem as necessárias informações para a regularização de sua situação, enviem e-
mail para aba@abant.org.br, ou telefonem para 0xx (55) (61) 3307-3754. Aproveitamos a oportunidade para solicitar 
que também atualizam os seus cadastros. 

Atividades da ABA em congressos e simpósios nacionais e internacionais  

Destacamos, ainda, que a diretoria da ABA está promovendo um conjunto de atividades em diversos congressos da 
área. Participaremos do congresso conjunto da IUAES/AAS/ASAANZ, que ocorrerá entre 5 a 8 de julho de 2011 na 
University of Western Austrália, com um painel intitulado Challenges in Brazilian Anthropology:  A Global View. Também 
estaremos participando, por meio de atividades conjuntas, na IX RAM, a ser realizada entre 10 a 13 de julho de 2011, 
em Curitiba/PR, assim como na III REA, a ser realizada em Boa Vista/RR, no período de 14 a 17 de agosto de 2011. 
Ademais, a nosso pedido, colegas do PPGAS da UFG prepararam um conjunto de propostas de atividades para 
acontecerem durante a 63ª Reunião da SBPC, a ser realizada em Goiânia/GO entre os dias 10 a 15 de julho de 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.  

MAIS NOTÍCIAS DA ABA 
 
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 
regime de fluxo contínuo. Está aberta também a chamada para o dossiê temático sobre Parentesco do número 8.2 da 
VIBRANT. O dossiê reunirá artigos, resenhas, notícias de pesquisa, apresentações em PowerPoint e vídeos de autoria de 
antropólogos(as) que trabalhem ou estudem no Brasil com o foco em diversos aspectos das relações de parentesco. As 
contribuições podem ser enviadas até 30 de março de 2011 para os endereços eletrônicos: 
pisci@uol.com.br; marciofs@uol.com.br e vibrant.aba@gmail.com.  Informações: http://www.vibrant.org.br  
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Informamos que já estão disponíveis no site da Associação os anais da 27ª RBA (Registro ISBN: 978-85-87942-04-3)   
Acesse aqui  

O Relatório de Atividades da Gestão 2008-2010 também já está disponível 
Acesse aqui 

Foi lançado, e já se encontra disponível para acesso, o primeiro E-book  publicado pela ABA, Experiências de ensino e 
prática em antropologia no Brasil, organizado por Fátima Tavares, Simone Lahud Guedes e Carlos Caroso, 2010, uma 
realização da Comissão de Ensino e Ofício do Antropólogo (gestão 2008-2010).  
Acesse aqui 

Também se encontram disponíveis para download os livros publicados pela ABA que se encontram esgotados 
Acesse aqui 

OUTRAS NOTÍCIAS 

Falecimento de Rita Amaral  
A ABA comunica com profundo pesar o falecimento da antropóloga Rita Amaral, ocorrido em 24 de janeiro de 2011. Rita 
Amaral formou-se em Ciências Sociais pela USP, fez mestrado e doutorado pelo PPGAS-USP e pós-doutorado no Museu 
de Arqueologia e Etnologia (MAE-USP). Atuava na área de antropologia urbana com ênfase nos temas de estilos de vida, 
festas, cultura afro-brasileira e hipermídia. Organizou inúmeros sites acadêmicos como Os Urbanitas (editando 
uma revista eletrônica de mesmo nome), do Departamento de Antropologia -USP e do Núcleo de Antropologia Urbana 
(NAU-USP), grupo do qual fazia parte e no qual foi editora-chefa da revista PontoUrbe. Trabalhava atualmente na 
organização de uma etnografia em hipermídia: Do Afro ao Brasileiro- Religião e Cultura Nacional. 

Documento Final sobre o I Seminário Comunidades Quilombolas e Unidades de Conservação: aspectos socioculturais 
e ambientais 
Acesse aqui 
 
Notícia sobre a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN 3239/2004), que afeta o processo de regularização 
fundiária dos Territórios Quilombolas  
Leia mais 

INCRA reconhece área de comunidade quilombola no município de Parelhas/RN  
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) reconheceu e declarou como terras da Comunidade 
Remanescente de Quilombo de Boa Vista dos Negros a área de 445,2676 hectares localizada no município de 
Parelhas/RN, no Território da Cidadania do Seridó. A portaria de reconhecimento, publicada no dia 17 de fevereito de 
2011 no Diário Oficial da União, é considerado um dos passos mais importantes dentro do processo de regularização de 
áreas quilombolas, executado pelo Instituto. Para maiores informações consulte o site www.presidencia.gov.br  

UFGD forma primeira turma de professores indígenas em curso diferenciado 
Professores indígenas estão apresentando estudos feitos nas aldeias do Mato Grosso do Sul nas áreas de Linguagens, 
Matemática, Ciências Sociais e Ciências da Natureza.  
Leia mais  
 
Primeira indígena Pataxó Hahahãe a se formar em Direito na Bahia 
FOTO (ao lado a notícia) Patrícia dos Santos Moraes é a primeira Pataxó Hahahãe a formar-se em direito no Estado da 
Bahia. Patrícia Pataxó vem atuando intensamente na luta indígena no Estado e colou grau em de fevereiro deste ano, 
junto à Universidade Federal da Bahia. A ABA congratula-se com sua conquista, passo importante para a construção de 
um Brasil em que as diversidades étnicas e culturais sejam efetivamente vividas e respeitadas. 
 
Pela primeira vez acusados pela morte de um índio são julgados 
Leia mais 

Acompanhe a Campanha contra a Criminalização do Índio, através dos seguintes links: http://www.indiosonline.org.br 
- http://prod.midiaindependente.org/pt/blue/ - http://paris.indymedia.org/spip.php?article5592 - 
http://uniaocampocidadeefloresta.wordpress.com/ 

Justiça autoriza e PF prende Cacique Tupinambá Valdelice 
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FOTO (ao lado a notícia) Agentes da Polícia Federal em Ilhéus prenderam preventivamente na tarde do dia 03 de 
fevereiro de 2011, na sede do município, a cacique Tupinambá Maria Valdelice de Jesus, atendendo a um mandado 
expedido pela Justiça Federal.  
Leia mais 
 
EVENTOS  

Eventos no Brasil 

I Ciclo Antropologia e Etnografia em Contextos Urbanos 
Data: 15 a 17 de março de 2011 
Local: Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS-Campus do Vale), Auditório ILEA (Instituto Latino Americano 
de Estudos Avançados)  
Informações: Programação 

Congresso Luso Brasileiro de Direito do Patrimônio Cultural  
Data: 18 e 19 de março de 2011 
Local: Centro de Artes e Convenções da UFOP 
Informações: http://www.congressolusobrasileiro.ufop.br/ 

II Seminário Sobre Povos Tradicionais, Fronteiras e Geopolítica na America Latina: Uma proposta para a Amazônia 
Data: 21 a 23 de março de 2011 
Local: Universidade Federal do Amazonas (UFAM- Setor Norte), Manaus/AM 
Informações: Divulgação 

I Workshop Gênero e Feminismo em Debate na UFRPE 
Data: 05 e 06 de maio de 2011 
Local: Universidade Federal Rural de Pernambuco 
Informações: Cartaz 

I Seminário Nacional do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais - UFES 
Data: 31 de maio a 03 de junho de 2011 
Local: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), Campus de Goiabeiras - Vitória/ES 
Informações: Edital de organização 
 
VIIa Conference of the Society for the Anthropology of Lowland South America (SALSA) 
Data: 22 a 26 de Junho de 2011 
Local: Belém/PA, patrocinada pelo Museu Paraense Emílio Goeldi 
Informações: http://www.salsa-tipiti.org/Conferences/conferences.html  

IX Reunião de Antropologia do Mercosul: Culturas, Encuentros y Desigualdades 
Data: 10 a 13 de julho de 2011 
Local: Universidade Federal do Paraná  (UFPR)– Curitiba/PR 
Informações: www.ram2011.org / ram@ram2011.org 
Estão abertas as inscrições PARA ENVIO DE PROPOSTAS DE TRABALHO para os GTs (Grupos de Trabalho) programados 
para a IX Reunião de Antropologia do Mercosul. Envie o quanto antes sua colaboração. O prazo termina no dia 03 de 
março de 2011. Participe! 

63a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) 
Data: 10 a 15 de julho 
Local: Universidade Federal de Goiás (UFG) 
Informações: http://www.sbpcnet.org.br/goiania/home/  

II Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política 
Data: 20 a 22 de julho de 2011 
Local: Universidade Federal de São Carlos 
Informações: http://www.forumcienciapolitica.com.br/  

Eventos no Exterior  
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Convenção Internacional de Antropologia:  A antropologia ante os desafios do século XXI  
Data: 14 a 18 de Março de 2011 
Local: Palácio de Convenções de Havana – Cuba 
Informações: http://www.eventosemcuba.com.br/anthropos11.html  
 
Exposições 

"Senhores da Terra”  
Data: 15 de fevereiro a 03 de abril de 2011 
Local: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (RJ) 
Informações: Folder 

PRÊMIOS 

Prêmios da ABA  
 
2º Prêmio ABA/GTZ Edição 2010/2011 - Povos Indígenas e Cenários Etnográficos na Amazônia 
Estão abertas até o dia 30 de abril de 2011 as inscrições para o II prêmio ABA/GTZ. A temática desta segunda edição do 
Prêmio é: “Povos Indígenas na Amazônia: Diálogos de Gestão Territorial”. 
Edital 
Ficha de inscrição 
Regras de formatação 

Outros 

Ministério da Justiça premiará trabalhos sobre tráfico de pessoas  
Leia mais 

Prêmio Franklin Delano Roosevelt de melhor tese de doutorado 
A tese Histórias de uma antropologia da Boa Vizinhança: Um estudo sobre o papel dos antropólogos nos programas 
interamericanos de assistência técnica e saúde no Brasil e no México (1942-1960), defendida por Regina Érica Domingos 
de Figueiredo (sob orientação de Mariza Correa) da UNICAMP, recebeu o Prêmio Franklin Delano Roosevelt de melhor 
tese de doutorado.   
 
OPORTUNIDADES  

Pós Graduação 

Mestrado em Ciências Humanas e Sociais na UFABC 
O Curso de Pós-Graduação em Ciências Humanas e Sociais da Universidade Federal do ABC (UFABC) torna pública a 
abertura das inscrições para a seleção de candidatos para ingresso no Mestrado Acadêmico "strictu sensu", nas linhas 
de pesquisa em (a) Estado e Políticas Públicas, (b) Economia, Desenvolvimento e Sociedade, e (c) Cultura, Comunicação 
e Dinâmica Social. Inscrições: 14 de fevereiro a 25 de março de 2011. Informações: Edital 

6º Edital de Seleção do Programa de Especialização em Patrimônio (PEP)  
Este Programa de bolsas destina-se a profissionais recém-graduados em diversas áreas do conhecimento, para sua 
especialização no campo da preservação do patrimônio cultural durante 2 anos. Os candidatos selecionados serão 
especializados por meio de sua integração nas unidades do IPHAN, distribuídos conforme tabelas do 6º Edital do PEP. 
Inscrições até 04 de março de 2011. Informações: www.iphan.gov.br.  

Concursos e Seleções 

Seleção de Professor para UFRN  
A Universidade Federal do Rio Grande do Norte torna público o edital de inscrições para professores em diversas áreas. 
Inscrições: 07 de fevereiro a 02 de março de 2011.  
Informações: http://www.prh.ufrn.br/conteudo/concursos/prog_efet025-2010.htm. 

Seleção Pública Simplificada para Professor Substituto – FUB 

http://www.eventosemcuba.com.br/anthropos11.html
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A Fundação Universidade de Brasília (FUB) torna público, para conhecimento dos interessados, que estão abertas as 
inscrições para a seleção de Professor Substituto, nos termos da lei n° 8.745/1993 e alterações introduzidas pela lei n° 
9.849/1999. A titulação mínima exigida é Mestrado e ser portador de diploma de Graduação e/ou título de Mestre em 
Antropologia, Ciência Política, Sociologia ou Ciências Sociais. Inscrições: 31 de janeiro a 4 de março de 2011. 
Informações: http://www.unb.br/portal/administracao/vicereitoria/docente/index.php / ceppac@unb.br / 61 3107-
6021. 
 
PUBLICAÇÕES 

Chamada para Artigos  

Revista Museologia e Patrimônio 
O Programa de Pós-Graduação em Museu e Patrimônio da Unversidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro(PPGPMUS/UNIRIO) e o Museu de Astronomia(MAST/MCTI), responsável pela  Revista Museologia e Patrimônio -
ISSN 1984-3917;  Indexada pelo Latindex; Incluída no Ulrich's Periodicals Directory; Registrada na Associação Brasileira 
de Editores Científicos (ABEC) - está aceitando, para publicação, artigos científicos sobre museu e patrimônio ou 
relacionadas com políticas culturais para museu e patrimônio de todas as áreas das ciências sociais e das ciências 
humanas. Informações: http://revistamuseologiaepatrimonio.mast.br/ 
  
Revista Caderno de Campos  

A Cadernos de Campo - Revista dos alunos de Pós-graduação em Antropologia Social da Universidade de São Paulo abre 

chamada para receber artigos, ensaios, resenhas, informes, entrevistas, traduções e produções estéticas. Inscrições: 15 

de janeiro a 15 de março de 2011. Informações: cadcampo@usp.br; cadcampo@gmail.com. 

Revista Equatorial do PPGAS/UFRN 
A revista "Equatorial" torna pública a chamada de trabalhos para compor o seu primeiro número, a ser lançada no 
primeiro semestre de 2011. Enviar trabalhos até 15 de março de 2011 para o e-mail: equatorial@cchla.ufrn.br. 
Informações: www.cchla.ufrn.br/equatorial.  
 
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 Ponto Urbe – 7ª Edição, Ano 4, Dezembro 2010 sobre religiões ayahuasqueiras, organizações indígenas na 
Amazônia brasileira, judaísmo na periferia de São Paulo, relações entre Etnologia Indígena e Antropologia Urbana, a 
partir de pesquisa com os Sateré-Mawé em Manaus e políticas de intervenção nos centros históricos de  Recife e 
Salvador - http://www.pontourbe.net/.  
 

Revista Iluminuras – Vol. 11, N° 26 (2010): Ambientes e Ambiências – paisagens do mundo contemporâneo. Publicação 

Eletrônica do Banco de Imagens e Efeitos Visuais, NUPECS/LAS/PPGAS/IFCH e ILEA/UFRGS. 

http://seer.ufrgs.br/iluminuras/issue/current.  

      
Marina Cardoso                  Carine Lemos 

Secretária Geral                  Secretária Administrativa 

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