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Proposta da chapa: Direitos Humanos e Antropologia em AçãoA atuação da ABA nestes mais de 60 anos tem se caracterizado pelo fortecrescimento do conhecimento antropológico produzido pelos seus associados epela forte presença na esfera pública em defesa dos direitos à diversidadecultural, dos direitos relacionados a gênero e sexualidade, dos direitos dasminorias e pela plena igualdade cidadã.É o conhecimento científico da pesquisa acumulada e especializada da expertiseantropológica que funda a análise crítica das agências de administração pública eo acompanhamento crítico de propostas legislativas que, muitas vezescontrariam direitos já alcançados.A ABA possui a missão de informar à sociedade, aos governos e ao Estado sobreseu caráter científico e ético, bem como sobre seu compromisso com a defesa dosdireitos que preservam, protegem e promovem a diversidade sociocultural, aigualdade racial, de gênero e sexualidade no Brasil, na América Latina e nomundo.A ABA chega a 2017 como uma das mais antigas e consolidadas associaçõescientíficas do país, agraciada pelo amplo reconhecimento da sociedade civil, dediferentes governos, do Estado e, sobretudo, pelos interlocutores einterlocutoras de suas práticas científicas e profissionais. Nesse sentido,reconhecemos que o prestígio alcançado deve-se à atuação acadêmica eprofissional de seus associados na produção de conhecimento técnico e científicoacerca da diversidade humana e suas problemáticas sociais.Controversamente, dada a conjuntura política adversa aos direitos socioculturaise territoriais dos povos indígenas, das comunidades quilombolas e daspopulações tradicionais, e aos direitos de trabalhadores e trabalhadoras rurais,acrescidas das ameaças de retrocessos nos direitos à diversidade sexual e degênero, a antropologia passou a ser objeto de recrudescidos ataques edepreciações que beiram a ameaça ao livre exercício da profissão. Não só.Liberdade religiosa e laicidade do Estado estão sendo confundidas e colocadasem jogo em alguns projetos legislativos em curso. Mais que nunca, oconhecimento antropológico é crucial para uma análise baseada em dados einformações rigorosamente obtidos.Torna-se imprescindível que a ABA continue com sua ativa atuação na esferapública fundada no conhecimento científico e etnográfico acumulado. Para isso, aABA pode investir na produção de um trabalho de organização e articulação doconhecimento antropológico com vista a defesa dos direitos ameaçados. Para osucesso dessa atividade é necessária a captação de recursos que propiciará obterassessoria jurídica e de comunicação que garantam sua atuação como associaçãocientífica independente e respeitada.O fortalecimento institucional requerido depende da organização/articulação deconhecimentos e da captação de recursos possíveis.
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Elencamos três direções que buscaremos e a partir das quais, seguiremos,simultânea ou alternativamente, conforme se mostrem factíveis:1) Conceber e apresentar projeto de médio prazo a agências que se dedicam aoapoio a direitos sociais. O projeto que se almeja consiste na  compilação,organização e sistematização de dados antropológicos em torno a temáticassensíveis aos direitos ameaçados . É de fundamental importância asistematização e divulgação das pesquisas e de estatísticas sociais que embaseme qualifiquem os debates sobre temas controversos do país. Contribuiçõessignificativas provenientes do conhecimento antropológico produzido emespaços acadêmicos, técnicos e profissionais poderiam ser disponibilizadas aopúblico mais amplo e ter efeitos na administração pública e nas propostaslegislativas a partir de “produtos” que versassem sobre temas como“desenvolvimento”, “violência”, “desigualdade”, “legislação e normas”, “educaçãoe ciência sem discriminação”, "sustentabilidade ambiental esocial”, “reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas e dos seusmodos próprios de fazer, criar e viver”, “enfrentamento à discriminação racial, degênero e sexualidade”, dentre outros.2) Promoção de oficinas, workshops, seminários, simpósios, audiências públicasque qualifiquem o debate sobre temas controversos apresentados pelacomunidade política, por gestores de políticas públicas ou que sejamdemandados por organizações da sociedade civil e pelas próprias coletividadesimplicadas. Neste sentido, recursos deverão ser buscados diretamente com osórgãos e entidades implicadas e a TVABA poderá ser potencializada paradivulgação e registro das iniciativas;3) Participação e qualificação das ações que visem à promoção e proteção dosdireitos humanos, a exemplo do acompanhamento das comissões do ConselhoNacional de Direitos Humanos e estreitamento das relações e comunicações comOuvidorias , Defensorias e setores do Ministério Público que se dediquem ouarticulem questões dos direitos humanos.Ao lado disso a proposta é a continuidade das atividades que vêm sendorealizadas pelas gestões anteriores com sucesso e que marcam a tradição e oprestígio da ABA, e que, sem elas não haveria fortalecimento institucional:1.Estimular as atividades das comissões, comitês e representações da ABA e suacaptação de recursos.2.Debater a prática profissional da Antropologia para seu aperfeiçoamento.3.Debater o Ensino da Antropologia na graduação e pós-graduação e suasrelações com outras áreas e saberes.4.Produzir conteúdos para os veículos online da ABA e manter dinamizado oPortal e a TV ABA, para isso contando com as expertises de seus associados.5.Manter as publicações e o Programa Editorial da ABA .6. Continuar o acompanhamento dos processos de regulamentação eimplementação dos parâmetros de Ética em Pesquisa para as Ciências Humanase Sociais.
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7.Manter e estimular a participação da ABA em conselhos consultivos erepresentativos da administração pública.8. Estreitar diálogo com entidades e associações científicas nacionais.9.Estimular seminários temáticos em diversas regiões em parceria com outrasinstituições e programas de ensino e pesquisa em antropologia, incluindo asreflexões sobre os novos desafios para a atividade profissional.10. Manter os diálogos com as associações científicas antropológicasinternacionais.11. Apoiar e estimular a memória do patrimônio cultural tangível e intangível.12. Assegurar a realização da 31ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA) eapoiar as demais reuniões e encontros que visem estimular e qualificar apesquisa e a prática antropológicas.
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Conselho Fiscal:Maria Filomena Gregori (Unicamp)Rita de Cássia Maria Neves (UFRN)Renata de Castro Menezes (MN/UFRJ)


