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ATA DE ASSEMBLEIA PARA FUNDAÇÃO DA UNIDADE REGIONAL DA 

ABECS PERNAMBUCO/ ABECS-PE 
Aos oito (08) dias do mês de agosto (08) de dois mil e vinte (2020), por meio de instrumentos 
remotos, reuniram-se docentes de Sociologia do Ensino Médio, professores de Licenciatura em 
Ciências Sociais e estudantes pesquisadores na área de Ensino em Ciências Sociais de 
Pernambuco e representantes da ABECS Nacional com o objetivo de organizar e legitimar a 
fundação da Unidade Regional de Pernambuco. Estavam presentes o presidente da ABECS 
Nacional, Professor Thiago Ingrassia Pereira; a segunda vice-presidente, professora Fernanda 
Feijó; o professor adjunto da UPE/Campus Recife e Doutor em Antropologia, Anderson Vicente 
da Silva; a professora de Sociologia da rede estadual de ensino e Doutora em Sociologia, 
Fabiana Conceição Ferreira de Lima; o professor de Sociologia da rede estadual de ensino e 
Mestre em Sociologia, Antônio Alves de Santana; o professor de Sociologia da rede estadual de 
ensino e Mestrando em Sociologia, Fabiano José de Andrade, o professor da Educação Básica 
e Mestre em Ciências Sociais, Sergivano Antonio dos Santos e os estudantes/pesquisadores em 
Ensino das Ciências Sociais, do curso de licenciatura em Ciências Sociais da Universidade de 
Pernambuco Lucas Leon Vieira de Serpa Brandão, Cesar Leandro Pereira dos Santos Junior e 
Tiago Alexandre Alves Pereira. A assembleia se iniciou às 14:30. O professor Anderson Vicente 
da Silva fez as devidas apresentações e considerações iniciais, fazendo se conhecida a pauta 
da referida assembleia: 1º) Apresentação dos princípios e atribuições da ABECS no cenário 
nacional e regional; 2º) Apresentação das demandas urgentes no Ensino das Ciências Sociais 
em Pernambuco; 3º) Esclarecimentos sobre os procedimentos para criação e institucionalização 
da Unidade Regional da ABECS; e 4º) Debate e deliberação pela criação da Unidade Regional. 
Dando início a pauta planejada, a palavra foi concedida ao professor Thiago Ingrassia Pereira, 
que fez uma pequena explanação da situação política-histórica do Ensino das Ciências Sociais 
no Brasil e as principais motivações impulsionadoras da criação da ABECS Nacional. Revezando 
a fala com a professora Fernanda Feijó, o professor Thiago Ingrassia Pereira apresentou aos 
participantes às atribuições e atividades da ABECS até o presente momento, deixando por 
escrito no espaço para o chat da reunião várias referências para consulta da dinâmica da 
Associação, que podem ser consultadas por todas/os. O presidente da ABECS Nacional, Thiago 
Ingrassia Pereira, destaca para conhecimento de todas/os cinco pontos atuação da Associação: 
“1) Pensamos a disciplina de sociologia em articulação com a antropologia e a ciências política; 
2) Pensamos a disciplina de sociologia na educação básica como um todo; 3) Temos como foco 
o ensino de ciências sociais na educação básica, técnica e superior; 4) Atuamos na formação 
inicial (licenciatura) e continuada de docentes da área de ciências sociais; 5) Não somos 
sindicato, mas temos condições de intervir em processos de concurso públicos e processos 
seletivos em geral, buscando assegurar a formação adequada ao exercício da docência em 
sociologia”. Ao retornar a fala para o professor Anderson Vicente da Silva, o mesmo fez uma 
convocação aos demais participantes da reunião para que pudessem expor suas expectativas, 
dúvidas e demandas nos referentes espaços de atuação profissional. Um a um dos integrantes 
fez suas considerações, mostrando a importância do movimento de criação da Unidade Regional 
da ABECS Pernambuco. A professora Fabiana Conceição Ferreira de Lima expôs a situação 
profissional dos docentes de Sociologia de Pernambuco e dos ataques as Ciências Sociais no 
currículo escolar, que foi endossada pelos professores Antônio Alves de Santana e Sergivano 
Antônio dos Santos. Em seguida, o professor Fabiano José de Andrade reafirma a importância 
da Regional como instrumento de luta identitária e política para os docentes de Ciências Sociais 
de Pernambuco. Além disso, esse professor deixa claro em sua fala, que mesmo a ABECS tendo 
dois “braços” em espaços geográficos diferentes (Caruaru, e Recife/RMR), esses são 
necessários para a luta e, consequentemente, a ampliação do reconhecimento do Ensino das 
Ciências Sociais. Não havendo mais nenhuma solicitação de fala, o professor Anderson Vicente 



2 

da Silva, que preside essa assembleia, explicou aos representantes da ABECS Nacional quais 
os encaminhamentos dados pelos participantes da Regional Pernambuco acerca de sua 
organização. Ficou deliberado que teremos uma Unidade Regional de Pernambuco, com 
representantes atuantes em Caruaru (Região do Agreste) e em Recife e Região Metropolitana. 
No entanto, todos concordaram, que a partir do aumento de demandas, de debates e 
particularidades do Ensino das Ciências Sociais em outras regiões, e se houver real 
necessidade, será dado todo apoio para que outras regionais no estado de Pernambuco sejam 
criadas. Seguindo a temática do terceiro ponto de pauta, foi concedida a palavra a professora 
Fernanda Feijó, que fez uma breve apresentação dos procedimentos burocráticos para fundação 
das Regionais da ABECS. Sendo assim, essa assembleia se tornou um desses procedimentos, 
bem como a ata aqui redigida e, por fim, a composição da coordenação da Regional. Diante da 
solicitação da referida professora, o professor Anderson Vicente da Silva tomou a palavra, 
solicitando que os participantes sugerissem o(s) nome(s) para compor essa coordenação. 
Depois de algumas conversas com sugestões, a professora Fernanda Feijó vez uma 
interpelação, registrando que esse grupo deve ser composto por no mínimo três integrantes, mas 
que poderíamos ter mais pessoas representando a coordenação regional, com uma ressalva 
para os estudantes de graduação, que nesse momento não podem compor o referido colegiado. 
Depois dessa observação, o professor Anderson Vicente da Silva sugeriu que todos cinco 
docentes presentes na reunião compusessem a coordenação regional e solicitou que cada um 
dos indicados sinalizasse o aceite. Sendo assim, todos concordaram que poderiam compor a 
coordenação. Atendido ao quarto ponto de pauta, às 15:40, o professor Anderson Vicente da 
Silva sinalizou a importância de ratificar alguns encaminhamentos dessa Assembleia, que 
assegurassem a constituição e a fundação da Regional da ABECS-PE. Assim, ficou deliberado 
a importância da filiação a ABECS daqueles que não ainda efetivaram e, que após os trâmites 
burocráticos de formalização da Regional, o grupo fará uma reunião para traçar as ações e 
metas. Após todos confirmarem o entendimento dos encaminhamentos das pautas e fazerem 
suas considerações finais, a palavra foi concedida a professora Fernanda Feijó e ao professor 
Thiago Ingrassia Pereira para que os mesmos pudessem fazer suas observações e 
considerações. Aprovado todos pontos e encaminhamentos, o professor Anderson Vicente da 
Silva, que presidiu essa assembleia, deu a mesma por finalizada às 16h. Sendo assim, assina 
eu, que secretarei essa reunião, e os demais participantes.  

Recife, 08 de agosto de 2020. 

    

   

    

    
     
 


