
IUAES e WCAA aprovam união em uma só Organização, com duas 
Câmaras 

A eleição sobre as futuras relações entre a WCAA (Conselho Mundial de 
Associações Antropológicas) e  a IUAES (União Internacional de Ciências 
Antropológicas e Etnológicas), que começou em 15 de junho e terminou em 15 
de Setembro teve os seguintes resultados: 

Entre os delegados da WCAA, para a pergunta "Devem WCAA e IUAES ter 
uma colaboração formalizada?" O Sim teve 38 votos (95,0%) e o Não teve 2 
votos (5,0%). 

Os que votaram "sim" tiveram então que escolher entre a opção de "uma 
aliança estratégica entre WCAA e IUAES" (que obteve 14 votos (36,8%)) ou a 
opção  para criação de "uma Organização Bicameral com WCAA e IUAES" 
(que obteve 24 votos (63,2%). Assim, a maioria dos delegados de WCAA 
manifestaram-se favoráveis a uma organização com duas Câmaras. 

As mesmas questões foram colocadas para os eleitores na IUAES e ali 
também foi aprovada uma organização Bicameral, embora com menor 
margem. Para a primeira pergunta, os resultados foram esmagadoramente a 
favor de uma colaboração formal: o Sim teve 215 (93,07%) e o Não apenas 16 
votos (6,93%). 
A opção de "uma aliança estratégica entre WCAA e IUAES?" Teve 106 votos 
(49,3%). E a opção "A Organização Bicameral entre WCAA e IUAES?" teve 
109 votos (50,7%). 

A eleição foi o resultado de três anos de intensas trocas entre as duas 
instituições que terminaram em duas propostas sobre a relação IUAES-WCAA. 
A equipe de trabalho constituída para discutir o futuro relacionamento entre as 
duas organizações chegou a duas propostas, refletindo modelos 
substancialmente diferentes de cooperação: em um modelo, apenas se 
formalizaria a aliança existente entre as duas organizações. No outro, que foi 
chamado de “Memorandum of Understanding for a Bicameral Organisation with 
IUAES and WCAA Chambers", recomendava-se a criação de uma organização 
com uma estrutura bicameral. Os dois documentos foram aprovados pelo 
WCAA e executivos IUAES, e foram oferecidos para discussão na reunião 
bienal WCAA eo IUAES Inter-Congresso em Dubrovnik (02-09 maio de 2016). 
Colocados em votação, prevaleceu a opção por uma união formal que manterá 
a independência das duas organizações através das duas cameras. 

 


