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CIÊNCIAS SOCIAIS ARTICULADAS

Este boletim reúne iniciativas de defesa das Ciências Sociais brasileiras
desenvolvidas pela articulação entre a ABA, ABCP, ANPOCS & SBS.
Nesta 2ª edição, seguimos detalhando o monitoramento do Congresso
Nacional nos temas de Educação Superior e Ciência & Tecnologia (C&T)
realizado em parceria com o Observatório do Legislativo Brasileiro
(IESP/UERJ).

Educação superior e C&T no plenário da câmara
Os temas Educação e C&T reúnem 8,7% do total de proposições na Câmara
que tiveram alguma movimentação de janeiro de 2019 até final de março de
2021. Dessa parcela, 102 (93%) são de autoria da Câmara e 99 (91%) tratam
exclusivamente de Educação.
O tema Ensino Superior reúne apenas 10% das matérias que podem ser
concluídas no plenário da Câmara no curto prazo. Tais matérias tratam de
questões diversas, mas não dão atenção à questão dos investimentos em
pesquisa científica.
Propostas sobre educação no plenário da Câmara

Os partidos à direita do campo político-ideológico são proponentes
majoritários dessas medidas na Câmara. Das 10 propostas do plenário que
versam sobre Ensino Superior, partidos da esquerda são autores de 3 (PDT 2 e
PT 1). O PSL, sozinho, também tem a autoria de 3 projetos, enquanto o
Executivo é autor de 1.
As propostas estão detalhadas no quadro abaixo

Educação básica no governo Bolsonaro
No tema Educação Básica, a prioridade dos parlamentares é mudar a base
curricular nacional. Há 21 projetos que visam a sua alteração, propondo
inclusão de programas e disciplinas com atenção a diferentes temas, dentre os
quais: ética, cidadania, filosofia, organização do Estado, inserção no mercado
de trabalho, introdução ao direito e empreendedorismo.
Essas propostas foram apresentadas quase que integralmente por partidos do
campo da centro-direita na Câmara, 62% delas apenas no ano de 2019, primeiro
ano do governo de Bolsonaro. O tema é relevante, pois afeta não apenas a
formação discente, como traz impactos para o mercado de trabalho de
profissionais das ciências sociais no ensino básico.
Seis partidos na Câmara têm a autoria de 65% de todas as proposições do tema
"Educação" que se encontram no plenário: PSL, PL, PSD, PDT, PSDB e PT,
com destaque para o PSL.

#CiênciaEmDefesaDaVida
Sexta-feira, 16 de abril, às 17h, será realizada a roda de conversa “Desmonte
dos Direitos Humanos", reunindo Lia Zanotta Machado (UnB), Márcia de
Paula Leite (UNICAMP) e Lígia Mori Madeira (UFRGS).
O evento integra as iniciativas de articulação entre a ABA, ABCP, ANPOCS &
SBS, com transmissão pelo canal da ANPOCS no YouTube.
Link para transmissão: http://bit.ly/desmontedireitoshumanos

#Siga as redes sociais da ABA, ABCP, ANPOCS e SBS

