Brasília, 07 de outubro de 2009
Ofício nº 054/ABA/PRES
Excelentíssimo Senhor
Fernando Haddad,
DD. Ministro de Educação,
Ministério da Educação
Brasília, DF
Prezado Senhor Ministro,
A Associação Brasileira de Antropologia (ABA), entidade científica representativa dos
antropólogos do país, vem manifestar-se contrariamente à proposta de reformulação dos
cursos de graduação apresentada à Consulta Pública para o Projeto Referenciais Nacionais
dos Cursos e vem solicitar o adiamento da mesma, considerando que o prazo é exíguo para
o aprofundamento do debate sobre as questões tratadas neste documento.
Na medida em que reorganiza todo o quadro institucional das graduações no país,
esta proposta trará impactos profundos que precisam ser analisados com extremo cuidado.
Trata-se de matéria muito controversa e que fere o princípio de autonomia das
universidades, além de se confrontar profundamente com o “espírito” do REUNI que tem
fomentado um quadro de pluralidade de iniciativas no âmbito da graduação e pósgraduação.
Com relação à área de humanidades, a proposta de reclassificação da antropologia
na subárea de ciências sociais contraria as importantes iniciativas recentes de ampliação da
profissionalização desta disciplina em nível de graduação, através da criação de novos
cursos que, além do mais, têm demonstrado sua eficácia em outros países há bastante
tempo.
Desse modo, face às dificuldades que o Projeto Referenciais Nacionais dos Cursos
de Graduação poderá trazer para o crescimento da graduação no país, proposta básica do
REUNI, solicitamos o adiamento das decisões sobre o assunto, para que esta possa ser
cuidadosa e adequadamente discutida com a comunidade acadêmica e científica nacional,
manifestando nossa discordância em relação à forma como a antropologia e a arqueologia
estão ali classificadas.
Muito atenciosamente,
Carlos Caroso
Presidente da Associação Brasileira
de Antropologia (ABA)

Simoni Lahud Guedes
Comissão de ensino e ofício
do antropólogo (ABA)
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