De: Comissão de Educação Ciência & Tecnologia da Associação Brasileira de
Antropologia
Para: Associação Brasileira de Antropologia

Relatório de Atividades

Em atenção a solicitação recebida por e-mail da diretoria da Associação
Brasileira de Antropologia gestão 2019/2020, apresentamos a seguir um breve
relatório das atividades desenvolvidas no biênio 2017/2018.
A Comissão de Educação Ciência & Tecnologia da ABA foi composta em
junho de 2017 a partir de indicação e convites encaminhados pela gestão ABA
2017/2018 e contou com a participação de:
Ceres karam Brum -UFSM
Ana Paula Miranda - UFF
Rodrigo Rosistolatto - UFRJ
Marion Quadros - UFPE
Letícia Cesarino - UFSC
Nossas primeiras atividades foram a criação de um email da comissão e
de um grupo whats app para facilitar nossa comunicação com a ABA e entre os
membros da CEC&T. A seguir elaboramos um plano de trabalho e o
submetemos a diretoria da Associação. Ao longo dos dois anos de nossa
atuação não recebemos nenhum retorno para interlocução a respeito do plano
apresentado.
...............................................................................................................................
De: Comissão de educação, ciência e tecnologia ABA 2017/2018
Para: Diretoria ABA 2017/2018
Prezados membros da diretoria,

ao cumprimentá-los encaminhamos abaixo alguns pontos que consideramos
prioridades de trabalho para este biênio por nossa comissão e para os quais
gostaríamos de começar a dialogar.
Tais aspectos foram levantados através de sugestões dos membros da
comissão ao longo dos dois últimos meses, momento em que se deu sua
composição a partir da indicação da atual diretoria da Associação Brasileira de
Antropologia.
Primeiramente gostaríamos de informar que para facilitar a comunicação
criamos um email de contato com a comissão e solicitamos que seja utilizado
para

todos

os

assuntos

que

nos

concernem:

ComissãoEducaçãoCiênciaeTecnologiaABA@terra.com.br
Estamos cientes do momento de crise política e econômica que atravessamos
no Brasil e das dificuldades decorrentes em termos de financiamento de ações
voltadas a ciência e a educação de um modo geral. Por outro lado, apesar das
imensas dificuldades, percebemos que a atual conjuntura favorece a discussão
para pensarmos como antropólogos sobre os impasses no campo da educação,
ciência e tecnologia no Brasil. É neste sentido que propomos:
- A criação de uma revista eletrônica de Antropologia&Educação a ser
hospedada no site da Associação Brasileira de Antropologia;
- Realização de um concurso bianual que premie iniciativas inovadoras no
Ensino de Antropologia nas categorias educação básica e superior/pósgraduação;
- Promoção do seminário brasileiro de Antropologia&Educação;
- Organização de uma série de entrevistas com antropólogos que se
dedicaram/dedicam a educação no Brasil;
- Promoção de um conjunto de simpósios na próxima Reunião Brasileira de
Antropologia sobre: - gênero e educação; - ensino de antropologia no ensino
médio (decorrente da implantação do novo ensino médio que invisibiliza o ensino
de ciências sociais/sociologia na educação básica), entre outros;

- Proposição de um Simpósio/GT no IUAES 2018 sobre Ensino de Antropologia
no mundo.
Nossas saudações cordiais com o desejo de começarmos a construir este
percurso.
Membros da CECT ABA/2017-2018

........................................................................................................................
Das atividades elencadas no Plano de Trabalho que se encontra acima
desenvolvemos apenas as atividades concernentes a organização de
fóruns/simpósios em alguns eventos tais como no IUAES 2018 e RBA 2018. Ao
longo destes dois anos também elaboramos um conjunto de pareceres
solicitados pela diretoria da ABA, bem como moções de repúdio a Base Nacional
Comum Curricular e a Reforma do Ensino Médio que apoiamos e nos tornamos
signatários, em conjunto com ABECS, ANPOCS e SBPC.
Igualmente participamos durante o 18th IUAES de reuniões com a
Comissão de Educação da IUAES, visando a participação de atividades c
onjuntas, tais como a criação de uma Revista.
Pareceres elaborados pela CEC&T 2017/2018
Parecer sobre o Projeto de Lei Fundos e Centros de Excelência
Parecer sobre novo modelo de avaliação da pós-graduação
Manifestação sobre a BNCC e Reforma do Ensino Médio
Manifestação sobre a produção de documento da CEC&T/ABA para avaliação
de pertinência da prevenção de cerceamento de autonomia em sala de aula a
pedido de Carusa Gabriela

Atividades no 18thIUAES
SP III - Gênero, sexualidade e educação - reflexões sobre dificuldades de
inserção de questões de gênero em práticas educativas e utilização da
“ideologia de gênero” na educação

Speaker:
Marion Teodosio de Quadros (Universidade Federal de Pernambuco) - Brasil
J. Ignacio Pichardo (Universidad Complutense de Madrid) - Spain
Elisete Schwade (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) - Brasil
Patricia Castagneda (Universidad Nacional Autónoma de México.) - México
Ana Paula Miranda (Universidade Federal Fluminense) - Brasil
- SP VI - Culture, learning and education
Speaker:
Ceres Karam Brum (Universidade Federal de Santa Maria) - Brasil
Emma Ford (Royal Anthropological Institute) - United Kingdom
Elizabeth Ann Rahman (Universi ty of Oxford) - United Kingdom
Carlos Steil (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) - Brasil
Ana Paula Miranda (Universidade Federal Fluminense) - Brasil
Amurabi Oliveira (Federal University of Santa Catarina) - Brazil
Isabel Carvalho (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) - Brasil

Reuniões com a Comissão de Educação IUAES
Reunião da CEC&T com Lia Zanotta

Atividades 31ª reunião da Associação Brasileira de Antropologia

- Simpósio Especial - Estudos Etnográficos em Educação
SE 04. Estudos Etnográficos em Educação
Rodrigo Rosistolato (Universidade Federal do Rio de Janeiro)
(Coordenador/a)
Sessão 1
Neusa Maria Mendes de Gusmão (Universidade Estadual de Campinas)
(Participante)
Amurabi Pereira de Oliveira (Universidade Federal de Santa Catarina)
(Participante)
Nalayne Mendonça Pinto (UFRRJ)
(Participante)

Ceres Karam Brum (UFSM)
(Participante)
Sessão 2
Tânia Dauster Magalhães e Silva (PUC-Rio)
(Participante)
Nazareth Salutto (Universidade Federal Fluminense)
(Participante)
Guillermo Vega Sanabria (Universidade Federal de Viçosa)
(Participante)

FR 05. EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA NO BRASIL DESAFIOS E
PERSPECTIVAS

Ceres Karam Brum (UFSM)
(Coordenador/a)
Sessão1
Lia Zanotta Machado (Presidente da ABA)
(Coordenador/a)

Abilio Baeta Neves (CAPES)
(Participante)
Mario Neto Borges (CNPq)
(Participante)
Otavio Velho (UFRJ)
(Participante)
Letícia Cesarino (UFSC)
(Participante)
Sessão 2
Painel

Rodrigo Rosistolato (UFRJ)
(Coordenador/a)

Haydée Caruso (UNB)
(Participante)
Amurabi Oliveira (UFSC)
(Participante)
Painel 2
Ceres Karam Brum (UFSM)
(Coordenador/a)
Clarice Cohn (UFSCar) e Lucia Alberta de Oliveira (SECADI/MEC)
(Participante)
Neusa Maria Mendes Gusmão (UNICAMP)
(Participante)
Sessão 3
Painel 1

Ana Paula Mendes de Miranda (UFF)
(Coordenador/a)
Felipe Souto Maior Cruz (UNEB/UNB)
(Participante)
Luena Nunes Pereira (UFRRJ)
(Participante)
Painel 2
Elisete Schwade (UFRN)
(Coordenador/a)
Felipe Fernandes (UFBA)
(Participante)
Perry Scott (UFPE)
(Participante)
- Reunião da CEC&T

Atividades de Rodrigo Rosistolato representando a CEC&T:
42 Encontro Anual da ANPOCS. Mesa redonda sobre os 10 anos do retorno
das ciências sociais aos currículos escolares: um balanço da experiência
recente, 2018.

Mesa redonda - 50 anos da Faculdade de Educação da UFRJ. Ensino de
antropologia em cursos de pedagogia, 2018.
Primeiro encontro regional mineiro de ensino de ciências sociais. A
antropologia e a ciência política no ensino médio, 2018.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ciência para redução das
desigualdades. Conferência no Colégio Pedro II. 2018.

Atividades Ceres Karam Brum representando a CEC&T
42ª Encontro Anual da ANPOCS Mesa redonda sobre os 10 anos do retorno
das ciências sociais aos currículos escolares: um balanço da experiência
recente, 2018
Convite para apresentação, em parceria com Marion Quadros, no GI
Identidades e vulnerabilidades do Instituto de Ciências Sociais da Universidade
de Lisboa sobre “Notas sobre Educar no Brasil contemporâneo’ no dia 14 de
junho de 2019 em Lisboa , Portugual.

Atividades de Ana Paula Miranda representando a CEC&T
Participação nas reuniões do FÓRUM DAS CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS E
SOCIAIS APLICADAS, como membro da Comissão, em representação da
ABA, entre março de 2017 a dezembro de 2018.

Indicação de nomes para a composição da CEC&T /ABA 2019/2020
COORDENAÇÃO
- Guillermo Vega Sanabria (UFV) vegasanabria@gmail.com
MEMBROS
- Suzana Cavalheiro de Jesus (UNIPAMPA) suzanacavalheiro@yahoo.br
- Marko Monteiro (UNICAMP) markosy@ige.unicamp.br
- Raimundo Nonato Ferreira do Nascimento (UFPI) nonatorr33@gmail.com
nonatorr@ufpi.edu.br
- Tatiana Arnaud CIPINIUK (UFF) tarnaud@gmail.com

A título de finalização deste relatório gostaríamos de destacar o apoio
recebido por Amurabi Oliveira (UFSC) que participou de muitas de nossas
atividades, bem como o apoio de Lia Zanotta Machado na organização e

realização do fórum Educação, Ciência e Tecnologia no Brasil: desafios e
perspectivas, na 31ª RBA, ocorrida em Brasília em dezembro de 2018.

Nossas saudações cordiais!

