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1.0 – INTRODUÇÃO
Nos últimos anos a Antropologia Brasileira tem se constituído enquanto
um dos principais meios de afirmação epistemológica no que tange às ciências
sociais, promovendo reflexões e debates no campo acadêmico e profissional
brasileiros, crescendo e despertando também olhares internacionais que se
debruçam no estudo social do Brasil. Entretanto, essa produção de conhecimento
ainda se constitui em nichos acadêmicos, dificultando à sociedade civil de ter acesso
a essas produções e se inteirarem às discussões e reflexões propostas.
Nesse sentido, a TV ABA surge como uma plataforma online para a difusão e
disseminação das produções audiovisuais da Antropologia Brasileira, partindo da
criação de um repositório que integra as mais plurais produções da antropologia
nacional – documentários, filmes, congressos, mesas-redondas, entrevistas –
promovendo interdisciplinaridade e diálogo com a sociedade civil e evocando
discussões sobre direitos humanos e sociais.
Não obstante, a criação de uma plataforma online leva este projeto à uma
nova configuração de disseminação de conhecimento e educação, uma vez que a
interação online se torna cada vez mais o meio pelo qual a comunicação e o
conhecimento são transmitidos, quebrando fronteiras e facilitando assim a
disseminação da produção contemporânea da Antropologia Brasileira
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2.0 – APRESENTAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS
•

Título do Programa/Projeto: TvABA. Uma plataforma visual para pesquisa e
divulgação da Antropologia Brasileira

•
3.0 – IDENTIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES
3.1 – COORDENAÇÃO GERAL
•

Nome: Alex Giuliano Vailati (UFPE)

•

E-mail: alexvailati@gmail.com

•

Contato: (81) 9 9846 6050

•

Nome: Claudia Turra Magni (UfPel)

•

E-mail: clauturra@yahoo.com.br

•

Contato: (53) 9 8112 0021

3.2 – BOLSISTA (01/01/2017 – 31/12/2017)
•

Nome: Abiniel João do Nascimento (UFPE)

•

E-mail: nieljnascimento@gmail.com

•

Contato: (81) 9 9647 5143

3.3 – SERVIDOR TÉCNICO
•

Nome: Hamilton Oliveira Bittencourt Jr. (UFPel)

•

E-mail: hamilton.bittencourt@gmail.com

•

Contato: (53) 9 9978 8697
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4.0 – OBJETIVOS
4.1 OBJETIVOS PROPOSTOS
4.1.1 GERAL
•

Criação de uma plataforma online para a difusão e disseminação das
produções audiovisuais da antropologia brasileira, derivando-se de um
repositório que consta as mais plurais formas de produções
audiovisuais e epistemológicas.

4.1.2 ESPECIFICOS
•

Fomentar as relações entre antropólogos, sociedade civil e Estado
brasileiro;

•

Promover e divulgar pesquisas e estudos antropológicos, tendo em
vista a plurietnicidade e multiculturalidade brasileira.

•

Estimular as discussões no tocante aos direitos humanos;

•

Ampliar debates antropológicos contemporâneos produzidos no Brasil
para além do círculo profissional;

•

Produzir vídeos de divulgação de questões atuais da sociedade
brasileira.

4.2 OBJETIVOS ALCANÇADOS
OBJETIVO

AÇÕES

Fomentar as relações entre

Realização

de

antropólogos,

transmissões

ao

civil.

sociedade

STATUS
noves
vivo

de

eventos importantes no que
tange a Antropologia Brasileira
no último ano, entre eles o IV
Ciclo

de

Etnografia

Antropologia
em

e

contextos

urbanos e o 9º Seminário
Olhares Contemporâneos.

Concluído
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Promover

e

divulgar

Disponibilização do acervo da

pesquisas

e

estudos

20ª edição do Prêmio Pierre

antropológicos,
vista

a

tendo

plurietnicidade

em

Verger de Antropologia Visual,

e

que reflete sobre a constituição

multiculturalidade brasileira.

cultural brasileira.

Estimular as discussões no

Disponibilização da Sessão do

tocante

Supremo

aos

direitos

humanos;

Tribunal

Concluído

Concluído

Federal

sobre a demarcação de terras
indígenas; de conteúdos sobre
direitos

constitucionais

de

povos

indígenas

e

quilombolas, e de vídeo sobre
Exposição

Fotográfica

Itinerante

Guaranis

Mbyá

(promoção

SESC/Museu

da

UFRGS)
Ampliar

os

debates

Disponibilização de conteúdos

antropológicos

tangentes

contemporâneos produzidos

audiovisual

no

Brasileira no repositório; para

Brasil

para

além

do

círculo profissional.

além

à

produção

da

Antropologia

disso,

o

Concluído

projeto

conquistou telespectadores em
diversos países como Espanha
(8,2%), Suíça (3,0%) e França
(2,3%)

(fonte:

google

analytics).
Produzir

vídeos

divulgação

de

atuais

da

de

A ser desenvolvido.

questões
sociedade

brasileira.

Apoiar a diretoria da ABA,

Produção

através da veiculação das

manifesto da presidente da

ações

ABA, em repúdio à CPI da

gestão.

promovidas

pela

e

divulgação

FUNAI/INCRA;
Veiculação de ações
desenvolvidas através do
Projeto ABA/FORD;

de

Concluídos
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Manutenção do vínculo com o
Comitê de Antropologia Visual
da ABA

Criação de novo layout para

Layout concluído, execução do

a página da TvABA,

site

consonância

com

em
a

dependente

de

verba

institucional

identidade visual do site da
ABA

5.0 – METODOLOGIA
Partindo de conhecimentos tecnológicos e de uma rede de pesquisadores
para a disponibilização e curadoria dos conteúdos, a TV ABA se instaura atualmente
em duas plataformas principais, sendo elas: o canal no YouTube (anexo 4)
(www.youtube.com/tvaba) onde se materializa o repositório online – que conta com
360 vídeos e aproximadamente 8000 horas de visualização (fonte: Youtube
Analytics, anexo 5); e a página no Facebook (anexo 3) (www.facebook.com/tvaba) –
que conta com 1,762 seguidores – local de hospedagem de comentários e debates,
além de divulgação da programação da TV ABA e áreas afins.
Visando à ampliação do repositório na plataforma, foi feito um mapeamento
dos núcleos de pesquisa e produção em Antropologia Visual do país, e,
posteriormente, solicitada e negociada a veiculação de seus acervos, bem como a
disponibilidade de transmissões ao vivo de congressos e outras atividades
científicas.

6.0 – PARA ALÉM DOS MUROS: SUCESSOS E DIFICULDADES
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Enquanto uma das principais plataformas de divulgação e disseminação da
Antropologia Brasileira, a TV ABA tornou-se – no último ano – palco para muitas
transmissões de eventos importantes na Antropologia Brasileira. Nesse sentido,
realizamos 7 transmissões ao vivo de congressos, workshops, rodas de diálogos,
resultando na produção de 30 vídeos permanentes no nosso repositório.
Entretanto, tendo em vista que a TV ABA se configura como um trabalho
colaborativo entre produtores e pesquisadores, foram mapeados núcleos e grupos
de estudos e produção em Antropologia Visual - um contingente crescente, que hoje
soma cerca de 33 referências em todo o país. Partindo deste grande número e da
necessidade de colaboração desta rede para o pleno desenvolvimento da TV ABA,
surgiram dificuldades envolvendo esta comunicação, uma vez que alguns núcleos
não possuíam contatos ou sites atualizados – o que dificultava a comunicação com o
professor-coordenador responsável; além dos que não estavam em atividade.
Todavia, dos 30 núcleos contatados, com reiteração da solicitação a cada
semestre, surpreendentemente, apenas 3 responderam ao convite à participação,
restringindo, portanto, o objetivo inicial de tornar a TV ABA o repositório geral de
produções antropológicas-visuais brasileiras.

7.0 – TRANSMISSÕES AO VIVO E VÍDEOS: UM PANORAMA
DATA

TÍTULO

27/05/2017

Direitos

DURAÇÃO
Constitucionais

de

povos

indígenas

e 2m33s

quilombolas.
29/05/2017

Transmissão ao vivo: Trincheiras da Antropologia 3h01m51s
Contemporânea: ética e criminalização do trabalho
antropológico. (parte 1)

29/05/2017

Transmissão ao vivo: Trincheiras da Antropologia 2h47m10s
Contemporânea: ética e criminalização do trabalho
antropológico. (parte 2)

19/06/2017

Transmissão ao vivo: 9º Seminário Olhares Diversos e 1h21m05s
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Contemporâneo. (Parte 1)
20/06/2017

Transmissão ao vivo: 9º Seminário Olhares Diversos e 2h18m53s
Contemporâneo. (Parte 2)

20/06/2017

Transmissão ao vivo: 9º Seminário Olhares Diversos e 1h41m54s
Contemporâneo. (Parte 3)

20/06/2017

Transmissão ao vivo: 9º Seminário Olhares Diversos e 1h53m03s
Contemporâneo. (Parte 4)

21/06/2017

Transmissão ao vivo: 9º Seminário Olhares Diversos e 1h50m16s
Contemporâneo. (Parte 5)

21/06/2017

Transmissão ao vivo: 9º Seminário Olhares Diversos e 1h14m35s
Contemporâneo. (Parte 6)

05/08/2017

Prêmio Pierre Verger: vinheta

1m10s

05/08/2017

Prêmio Pierre Verger: O vôo da beleza

1h21m47s

06/08/2017

Prêmio Pierre Verger: Tempo da terra

30m44s

06/08/2017

Prêmio Pierre Verger: Sangria

11m50s

06/08/2017

Prêmio Pierre Verger: ZIKA

29m30s

06/08/2017

Prêmio Pierre Verger: Pimentas dos olhos

41m58s

06/08/2017

Transmissão ao vivo: Lorenzo Macagno – Para que 1h31m29s
serve a Antropologia?

18/08/2017

Sessão STF: Mato Grosso não tem direito a 2h15m28s
indenização por demarcação de terras indígenas

18/09/2017

Transmissão ao vivo: Seminário Ações Afirmativas e 2h20m11s
Sujeitos

Coletivos:

Protagonismo,

Inclusão

e

Cosmopolítica. (parte 1)
18/09/2017

Transmissão ao vivo: Seminário Ações Afirmativas e 1h46m56s
Sujeitos

Coletivos:

Protagonismo,

Inclusão

e

Cosmopolítica. (parte 2)
19/09/2017

Transmissão ao vivo: Seminário Ações Afirmativas e 1h35m30s
Sujeitos

Coletivos:

Protagonismo,

Inclusão

e

Cosmopolítica. (parte 3)
19/09/2017

Transmissão ao vivo: Seminário Ações Afirmativas e 2h19m05s
Sujeitos

Coletivos:

Cosmopolítica. (parte 4)

Protagonismo,

Inclusão

e
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21/09/2017

Prêmio Pierre Verger: A briga do cachorro com a onça

57m24s

21/09/2017

Prêmio Pierre Verger: Do Bugre ao Terena

27m08s

27/09/2017

Transmissão ao vivo: Ética, Ciência e Direitos: Por 3h56m49s
uma sociedade soberana, autonomia científica e
direitos territoriais. (parte 1)

27/09/2017

Transmissão ao vivo: Ética, Ciência e Direitos: Por 2h46m35s
uma sociedade soberana, autonomia científica e
direitos territoriais. (parte 2)

03/10/2017

Transmissão ao vivo: IV Ciclo – Antropologia e 5h50m24s
Etnografia em contextos urbanos (parte 1)

03/10/2017

Transmissão ao vivo: IV Ciclo – Antropologia e 1h31m28s
Etnografia em contextos urbanos – conferência
Vincent Carelli

04/10/2017

Transmissão ao vivo: IV Ciclo – Antropologia e 3h10m25s
Etnografia em Contextos Urbanos – Cidade: Imagens
Políticas

04/10/2017

Transmissão ao vivo: IV Ciclo – Antropologia e 2h17m09s
Etnografia em Contextos Urbanos – Homenagem a
Gilberto Velho

04/10/2017

Prêmio Pierre Verger: Fabrik Funk

25m27s

04/10/2017

Prêmio Pierre Verger: Das nuvens pra baixo

1h14m35s

04/10/2017

Prêmio Pierre Verger: Tupinambá – O Retorno da 24m58s
Terra

04/10/2017

Prêmio Pierre Verger: Pas Ho Dame

1h22m43s

11/10/2017

Homenagem ao Professor Roque Laraia

1h25m36s

06/11/2017

Transmissão ao vivo: Diálogos sobre Etnografia 4m45s
Online, Cibercultura e Método (parte 1)

06/11/2017

Transmissão ao vivo: Diálogos sobre Etnografia 9m06s
Online, Cibercultura e Método (parte 2)

06/11/2017

Transmissão ao vivo: Diálogos sobre Etnografia 46m41s
Online, Cibercultura e Método (parte 3)

30/11/2017

Transmissão ao vivo: Momento político atual e 2m17s
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feminismo no Brasil – Celi Pinto (parte 1)
30/11/2017

Transmissão ao vivo: Momento político atual e 14m46s
feminismo no Brasil – Celi Pinto (parte 2)

30/11/2017

Transmissão ao vivo: Momento político atual e 28m36s
feminismo no Brasil – Celi Pinto (parte 3)

04/04/2018

IV Semana de Antropologia do PPGA/UFPB

-

Criminalizações

e

e

Insurgências:

Antropologia

debates sobre direitos - João Pessoa e Rio Tinto/PB,
4, 5 e 6 de abril de 2018.
26/11/2018

Seminário Guarani Mbyá

28/11/2018

Encontro Discente PPGAS/UFRGS

8.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar de todas as dificuldades encontradas no desenvolver de suas ações,
a TV ABA se estruturou de forma pertinente ao longo da última gestão da
Associação e cumpriu com os objetivos propostos, inclusive indo além: provocando
a sociedade civil a refletir sobre realidades diversas e contemporâneas; retratando o
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tradicional e evocando perspectivas futuras pelo olhar antropológico; discutindo,
analisando e expondo ideias diversas sobre os modos de ser e existir na sociedade
brasileira; incentivando, enfim, o telespectador a inteirar-se de seus direitos e
deveres. Cabe destacar que, desde a sua criação em 2012, o repositório online
youtube chegou a ser visualizado por aproximativamente 8000 horas. Este dado
confirma a relevância do projeto TvABA em relação aos objetivos que se propõe.
Ademais, a importância da TV ABA para a Antropologia Brasileira é inegável,
uma vez que busca a disseminação da informação, pesquisa e educação, ao
extroverter a produção científica para a sociedade mais ampla e extrapolar os muros
universitários, em consonância com sua proposta inicial e razão de existir.

9.0. ANEXOS

13

9.1 – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS

Associação Brasileira de Antropologia
TV ABA - Brasília

TERMO DE CESSÃO DE USO DE DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO EM
OBRAS ARTÍSTICAS POR RADIODIFUSÃO, FIXAÇÃO EM
VIDEOFONOGRAMA E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular, o (a) abaixo qualificado (a) cede a
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE
ANTROPOLOGIA,
inscrita
no
CNPJ:
30.024.640.0001/00,
com
sede
nesta
Universidade
de
Brasília
campus Universitário Darcy Ribeiro – Asa Norte, Prédio Multiuso II (Instituto de
Ciências Sociais), Térreo, Sala BT-61/8, os direitos de publicação, difusão,
radiodifusão e/ou exibição pública e/ou privada, da produção intitulada
“____________________________________”, e nas obras dela derivadas.
A presente cessão de participação na forma retromencionada compreenderá a
transmissão e retransmissão da produção “________________________________” pela
TV ABA, através do canal youtube.com/TVABA, conveniadas, autorizadas, televisão
(Educativa), aberta, à cabo, sem limitação de tempo, de âmbito territorial (Brasil e
Exterior) e de número de emissões.
Fica ressalvada a transformação e reprodução da produção videofonográfica
retromencionada quando esta for destinada à distribuição, inclusive pelo sistema
HOME-VIDEO, CD-ROM, CD-I, DVD e assemelhados, hipótese em que o (a)
signatário(a) cedente desta, pelo seu reconhecido espirito altruísta, e em razão do
caráter educativo cultural das atividades desenvolvidas pela ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, OUTORGA-LHE, em caráter irretratável e
irrevogável, plena cessão para uso irrestrito da referida produção com seu concurso
pessoal, abrindo mão de qualquer remuneração pelo uso da citada obra a título de
participação individual.

Brasília, _______ de ____________________ de 2017.

ASSIN._________________________________________________________________
NOME:_________________________________________________________________
RG.:nº_______________________________ Org.exp.:_________________________
CPF/MF:_______________________________________________________________
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END.:__________________________________________________________________
Bairro:______________________ Cidade:___________________ Estado:________
Universidade
Campus
Universitário
Prédio
Multiuso
II
(Instituto
Brasília/DF Cep: 70910-900

de
Darcy
de
Ciências

Ribeiro
Sociais)

–

Asa
Térreo

-

Sala

Brasília
Norte
BT-61/8

Fone: (61) 3307-3754 E-mail: tvaba@abant.org.br

9.2 – FICHA TÉCNICA

Associação Brasileira de Antropologia
TV ABA - Brasília
FICHA TÉCNICA

QUESITO

PREENCHER OS CAMPOS ABAIXO COM AS INFORMAÇÕES SOLICITADAS.

01

Título da Obra:

02

Direção da Obra:

03

Ano de produção:

04

Cidade(s)/País(es) de Captação e de Edição:

05

Duração: ____ minutos

06

Cor: [ ] Colorido

07

Suporte original de gravação:

08

Pesquisa:

[ ] P&B

[ ] Não se aplica
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09

Roteiro:

10

Direção de fotografia e som:

11

Captação de som:

12

Edição:

13

Edição de som:

14

Trilha sonora:

15

Produção:

16

Apoio:

17

Projeto de pesquisa:

18

Sinopse em português:

19

Link virtual:

Brasília, ___ de _________ de 20__

_______________________________________________
Assinatura

Universidade
Campus

de
Universitário

Darcy

Ribeiro

-

Asa

Brasília
Norte
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Prédio
Multiuso
II
Brasília/DF Cep: 70910-900

(Instituto

de

Ciências

Fone: (61) 3307-3754 E-mail: tvaba@abant.org.br

9.3 – PÁGINA DO FACEBOOK

9.4 – PÁGINA DO YOUTUBE

Sociais)

–

Térreo

-

Sala

BT-61/8
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9.5 - YOUTUBE ANALYTICS

9.6 LAYOUT SITE TVABA
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