
 

 

 
 

ASSEMBLEIA 
 DE REFUNDAÇÃO DA UNIDADE 

REGIONAL ABECS-RS 
 
 

10/11/2018 - Livraria Cirkula, Osvaldo Aranha, Porto Alegre-RS 
 

Pauta: 
-Apresentação da Abecs 
-Manifestações e Desafios 
-Nomeação da Coordenação Coletiva 
-Encaminhamentos 
 
Aos dez dias do mês de novembro de 2018, das 15 horas e 30 minutos às 16 horas                  
e 45 minutos, reuniram-se na livraria Cirkula, representantes a nível nacional da            
Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais (ABECS), professores,         
professoras e estudantes de Ciências Sociais de Porto Alegre a fim de refundar a              
Unidade Regional do Rio Grande do Sul da ABECS. A pauta da reunião, conforme              
comunicação prévia: Apresentação da Abecs; Manifestações e desafios na área de           
ensino de ciências sociais; Nomeação da Coordenação Coletiva; e         
Encaminhamentos. A reunião foi iniciada pela professora e mestranda Vanessa          
Porciuncula. Em seguida o Prof. Leandro Raizer pontua a importância de uma            
unidade regional como um espaço não só de reflexões e discussões acerca do             
ensino de Ciências Sociais - acerca do contexto em que a disciplina está inserida no               
campo educacional e a condição de professores e professoras da área atualmente -             
mas, também, de produção de documentos e materiais que venham auxiliar na            
busca pela legitimação dos saberes e conhecimentos das ciências sociais e na            
melhoria na formação e atuação docente. Leandro Raizer continua comentando          
sobre a experiência no Rio de Janeiro e as dificuldades burocráticas que a ABECS              
nacional teve que enfrentar para se institucionalizar no estado e sugeriu a            
possibilidade da base nacional ser transferida para o Rio Grande do Sul. Mauro             
Meirelles, destaca que as instituições têm o histórico de ficarem engessadas e não             
atuarem de maneira eficaz; pontua que a ABECS não pode tomar esse rumo e              
propõe a construção de uma parceria com o Sindicato (Sinsociólogos-RS) para criar            
redes de fortalecimento e de atuação, além disso, disponibiliza a livraria Cirkula para             
sediar a Unidade Regional-RS/ABECS. Vanessa Porciuncula coloca que a ideia          
fundamental é a de que a instituição seja bem atuante e, em função disso, já estão                
sendo propostas ações bem concretas, que visam alcançar o maior público           
possível, sendo elas: impulsionar uma campanha de sensibilização para que a           



disciplina de sociologia seja ministrada por professores com formação na área, bem            
como a importância do ensino de sociologia - visto ser termos, em principal na              
educação básica, docentes de outras formações ministrando a disciplina de ciências           
sociais; fomentar a realização de palestras nas escolas a respeito dos conteúdos de             
sociologia, para que se instrumentalize os profissionais da educação; aproximar e           
articular ações com entidades em defesa da educação, como a Frente Nacional            
Escola Sem Mordaça, pois é importante que a unidade regional se mantenha            
posicionada contra retrocessos que venham acontecer na educação brasileira caso          
seja aprovada a Proposta de Lei Escola sem Partido; desenvolver um           
estudo/levantamento sobre a implementação da disciplina de sociologia no ensino          
fundamental nas redes municipais; promover discussões sobre o currículo e a           
prática pedagógica da formação inicial dos professores e professoras de sociologia           
nas faculdades, apoiando programas como o Programa Institucional de Bolsas de           
Iniciação à Docência (PIBID); Promover discussões sobre o currículo e a prática            
pedagógica da formação inicial das professoras de sociologia nas faculdades,          
apoiar programas como o PIBID; evidenciar posicionamentos sobre a precarização          
do trabalho dos professores e professoras de escolas públicas do estado por meio             
de notas de apoio e afins; e estabelecer parcerias com outras entidades da área da               
Ciências Sociais, como o sindicato. Leandro pontua que, aprovada a nova Base             
Nacional Comum Curricular (BNCC), a demanda por formação continuada crescerá          
e a ABECS pode se articular para que se deem encaminhamentos quanto a isso.              
Logo após a aprovação da Refundação da Unidade Regional do Rio Grande do Sul              
se deu a nomeação da Coordenação Coletiva da Regional sendo composta por            
Vanessa Porciuncula, Felipe madeira e Carina Kunze. Nada mais havendo a tratar,            
foi lavrada por mim, Natália Maluf, a presente ata, assinada por todos os presentes.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


