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Introdução: 
 

O relatório que se segue apresenta as atividades e reflexões realizadas por parte dos membros do 
Comitê de Inserção Profissional do/a Antropólogo/a, durante a Gestão 2021/2022. Envolvidos em 
debates a respeito de questões relativas à prática profissional e às ameaças ao exercício dos 
antropólogos nas diferentes esferas de atuação no país, seja estatal (no 
Executivo, Ministério Público, Defensoria Pública), estaduais e municipais, ONGS, consultorias 
(licenciamentos, atividades de regularização fundiária via empresas ou instituições diversas) ou 
na área acadêmica, envolvendo pesquisadores de pós graduação e professores universitários, esta 
gestão do Comitê procurou construir diálogos com redes de antropólogos e instituições que 
agregam profissionais da antropologia no Brasil, e ainda com coletivos informais recentemente 
criados, instâncias mais flexíveis. Foram realizadas reuniões bimestrais em função de demandas 
e contextos que exigiam debate e posicionamento. Do mesmo modo, promoveu a necessária 
articulação com demais Comitês da ABA (Laudos, Quilombos, Assuntos Indígenas e Articulação 
Institucional). 

Os membros do Comitê participaram e organizaram atividades em eventos, como parte do 
trabalho desenvolvido, abaixo discriminados:  

1) Elaboração e envio, à Direção da ABA, do Plano de Trabalho referente ao 
período 2021- 2022, a constar: 

PROPOSTA DE ATIVIDADES 

Cronograma semestral: 
- Reuniões mensais: Todas às quintas-feiras, às 10:00 
- Próximas reuniões virtuais: 01/04 - 06/05 - 03/06 
Metas: 
Para além das demandas espontâneas direcionadas pela Diretoria da ABA a esse Comitê, 
apresentamos a seguinte proposta de atividades: 
 Curto Prazo 
- Sugerir assessoria de comunicação e jurídica para orientar e viabilizar o registro do 
domínio ant.br , além de acompanhar e dar suporte para efetivar a proposta. 
- Acerca do recurso disponível de assessoria jurídica, tributária, legislativa e contábil 
disponibilizado pela Associação Brasileira de Antropologia, mencionado pela Direção, 
indicamos/sugerimos para as seguintes atividades a serem realizadas pelo Comitê de 
Inserção profissional: 
a) Organização de rodas de conversa para consulta a categorias/instâncias profissionais 
já regulamentadas, a fim de contribuir com o debate sobre a proposta de regulamentação 
da profissão; 
b) Apoio e orientação visando a melhor compreensão do funcionamento, estrutura e 
criação de Conselhos Profissionais (referente à pauta da regulamentação); 
c) Contratação de assessoria jurídica e apoio na realização de articulação política com 
Ministério Público para suspensão de restrições recentemente estabelecidas pela CGU 
(em anexo - “Manifestação da Controladoria-Geral da União acerca do pagamento de 
diária a colaborador eventual vinculado à Administração Pública em apoio à FUNAI” - 
Ofício nº 12132/2020/CGSEG/DS/SFC/CGU) de proibição de pagamento de diárias a 
servidores públicos lotados em outros órgãos para realizar peças técnicas de processos de 
regularização fundiária (FUNAI, INCRA), tentando revertê-la. 
Médio Prazo 
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- Agosto 2021 - Promover encontros com instâncias representativas de outras categorias 
profissionais e o Comitê para estreitar diálogos, tirar dúvidas, ouvir sugestões e trocas de 
experiências, como (arquiteto, historiador, engenheiros, sociólogos, etc); 
- Novembro 2021 - Realização de uma mesa temática coordenada por esse Comitê junto 
ao IUAES/2021 para troca de experiências com antropólogos de outras realidades 
nacionais; 
- Dezembro 2021 - Encontro com a Direção da ABA e, posteriormente, entre convidados 
associados da ABA (restrito) para discussão da primeira versão da proposta em 
elaboração de regulamentação da profissão. 
 Longo Prazo 
- 2021/2022 - Organização de reuniões e encontros para promover maior (articulação) 
entre o Comitê de Inserção Profissional do/a Antropólogo/a e demais Comitês da ABA 
(Comitê Laudos, Comitê Quilombos, Comitê de Assuntos Indígenas, Comitê de 
Antropólogos Negros, Comitê de Ética, Comitê de Antropólogues Indígenas); 
- Articulação com coletivos de antropólogos (aPROA, RABA, ABIA); 
- Outubro 2022 - Encontro público entre profissionais de antropologia 33a RBA (virtual 
ou presencial) para discussão pública de uma proposta de regulamentação com a 
possibilidade de criação de um Conselho Federal); 
- Dezembro 2022 - Apresentação da Proposta final de Regulamentação à Direção da 
ABA visando sua Publicação. 
 

2) 33ª RBA:  

a) Organização e realização, em conjunto com a Rede Autônoma Brasileira de 
Antropologia (RABA), do Simpósio Especial (SR-14) intitulado “Campos de atuação da 
antropologia no Brasil: regulamentação, representatividades e modos de inserção 
profissional” que contou com a participação de convidados do campo da antropologia 
oriundos dos Comitês da ABA, coletivos de antropologia, movimentos sociais (indígena, 
quilombola..), ONGS, Universidades, Instituições governamentais federais, municipais e 
profissionais autônomos. Abaixo, segue a programação: 

Coordenação: Mariana Balen Fernandes e Darllan Neves da Rocha 
Organização: Comitê Inserção Profissional: Eriki Aleixo, Darlan Neves da Rocha, 
Mariana Balen Fernandes; RABA: Luciano Cardenes Santos (UFG), Guilherme 
Bemerguy Chêne Neto (Museu Paraense Emílio Goeldi), Gabriela Crespo Gomes dos 
Santos (UnB) 
 

Sessão 1 
Participante(s): 
Ana Elisa de Figueiredo Bersani (Unicamp) 
Henyo Trindade Barretto Filho (UnB) 
Leonardo Leocádio da Silva (MPF) 
Debatedor(a): 
Darllan Neves da Rocha (UFRJ)/ Comitê Inserção Profissional - ABA 

Sessão 2 
Participante(s): 
Braulina Aurora (ABIA) 
Clayton de Souza Rodrigues (CTI / RABA) 
Widney Pereira de Lima (UFAM) 
Debatedor(a): 
Luciano Cardenes Santos (RABA/ UFG) 

Sessão 3 
Participante(s): 
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Edilma do Nascimento Souza (UNIVASF) 
Gabriela Crespo Gomes dos Santos (UnB) 
Lidiane Carvalho Amorim de Sousa Dourado (INCRA) 
Debatedor(a): 
Guilherme Bemerguy Chêne Neto (Museu Paraense Emílio Goeldi) 

b)  Participação no “SE30: Os ataques à Antropologia, os laudos antropológicos como 
instrumento para a garantia de direitos e o universo dos contralaudos: um debate”; 

c)  Participação no “SE32. Quilombos, Meio Ambiente e Patrimônio”; 

3) Reuniões com a Rede Autônoma Brasileira de Antropologia para construção de 
diálogos acerca dos desafios envolvendo o mercado de trabalho dos profissionais 
de antropologia; definição de atividades conjuntas e participação de membros 
da RBA no Comitê Inserção Profissional; 

4) Contatos e trocas informais, desde 2019, com outras categorias profissionais 
(historiadores, sociólogos, arqueólogos) sobre seus processos de 
regulamentação.  

5) Elaboração da Minuta de proposta para Projeto de Lei com vistas à 
regulamentação da profissão, em andamento. Para tanto, o Comitê realizou, 
além de reuniões, seminário interno para debate e escrita da minuta, conforme 
registros abaixo: 

Data: 15/10/2021 
Horário:09:00 -11:00 
Participantes: Mariana Balen Fernandes, Júlia Dalla Costa, Januária Pereira Mello, Luís 
Guilherme Resende de Assis, Darllan Neves da Rocha, Diana Dianovsky 
Pauta: 
- Elaboração da proposta de lei para regulamentação da profissão: apresentação do 
Glossário e minuta de texto e estruturação do Conselho (Nacional/Federal) de 
Antropologia – CAN – Luís Guilherme Resende de Assis 
- Discussão sobre proposta de CAN 
 Encaminhamentos: 
- Dar continuidade à discussão sobre legislação em reunião para o dia seguinte, 
16/10/2021; 
- Apresentação de minuta de organograma. 
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Data: 16/10/2021 
Horário: 09:30- 12:30 
Participantes: Mariana Balen Fernandes, Júlia Dalla Costa, Januária Pereira Mello, Luís 
Guilherme Resende de Assis, Eriki Aleixo, Darllan Neves da Rocha 
 
Pauta: 
- Continuação da discussão sobre a Elaboração da Proposta de Lei para Regulamentação 
da Profissão: apresentação da minuta de texto e estruturação do Conselho 
(Nacional/Federal) de Antropologia – CAN – Luís Guilherme Resende de Assis 
- Apresentação do organograma: fluxos e competências do CAN – Julia Dalla Costa 
- Discussão sobre proposta de CAN 
 
Encaminhamentos: 
- CAN: Finalizar relatoria, opinião, sumário e recomendações que couberem; 
complementar proposta de organograma (Luís Guilherme Resende de Assis e Julia Dalla 
Costa) 
- Elaborar texto de Justificativa/Introdução para a proposta de Lei (Januária Pereira 
Mello, Eriki Aleixo, Darllan Neves da Rocha e Mariana Balen Fernandes) 
-  Iniciar elaboração do Estatuto do CAN: com base no estatuto do CONFEA. Iniciar após 
finalização da legislação (Diana Dianovsky, Renata Curcio Cavalcante e Mariana Balen 
Fernandes)  
- Próxima reunião: entre 3 e 5 de novembro. 
 
 

 

 

6) Contribuições à alteração do texto do Comitê de Ética do Antropólogo e ao 
Estatuto da ABA, em anexo. 

7) Organização de material para divulgação das atividades do Comitê a ser 
encaminhado à Direção da ABA (carrossel - ANEXO). 

8) Reuniões internas do Comitê: 
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- 15/10/2021: discussão do texto da proposta de regulamentação; tipo de registro; outras 
categorias profissionais. 

- 05/04/2022: proposta de regulamentação; coordenação do Comitê; inserção de novos 
membros; Simpósios 33ªRBA; audiência na Câmara; assessoria jurídica; 

 

- 02/05/2022: produção de material de divulgação para ABA; proposta de premiação; 
assessoria jurídica; 

 

 

9) Reuniões com a Diretoria da ABA: 

- 01/04/2022: reunião envolvendo a Diretoria e os Comitês da ABA para alinhamento 
para proposta de audiência pública acerca da atuação e constantes ataques à antropologia 
e possibilidade de diálogo deputado aliado para apresentar o requerimento à Câmara;  
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- 30/06/2022: contratação de consultoria jurídica com vistas à regulamentação da 
profissão; 
 
- 10/12/2022: organização de pauta para reunião de 16/12; 
 

 
 
 
- 16/12/2022: diálogo entre as diferentes categorias de profissionais da antropologia junto 
à Direção da ABA (gestão anterior e atual): ABA, aPROA, RABA, ectc 
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ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2023 – 2024: 

- Reuniões internas mensais do Comitê Inserção Profissional; 

- Reuniões com a Diretoria da ABA para elaboração e discussão da proposta de Lei para 
regulamentação da profissão e contratação de assessoria jurídica junto à Diretoria da ABA; 

- Participação na XIV - Reunião de Antropologia do Mercosul, Niterói/RJ: estruturação de 
atividade (a definir); 

- Reuniões com coletivos de profissionais de antropologia para organização de atividades 
conjuntas (a definir); 

- Publicação: a definir 

- Nova composição e redefinição do Comitê: envio dos nomes à Diretoria. 


