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Nota da ABA sobre recursos para Educação, Ciência e Tecnologia

A Associação Brasileira de Antropologia manifesta sua indignação diante da perspectiva de
agravamento da redução de recursos para a educação, ciência, tecnologia e inovação no Brasil.

Ao contrário do que foi amplamente divulgado pelo Governo Federal no mês de setembro, quando se
dizia que a Lei Orçamentária Anual enviada ao Congresso ampliava em até 20% os recursos para
ciência, tecnologia e inovação, vemos hoje sucessivas medidas que implicarão ainda maior restrição no
volume de investimentos na área.

A Proposta de Lei Orçamentária Anual para 2017 estabelece cortes significativos de recursos do MEC
para as Instituições de Ensino Superior (redução de 6,74% nas despesas de custeio e de cerca de 40%
nos investimentos, se comparada à Lei Orçamentária Anual de 2016). Para além de ameaçar seriamente
a qualidade do ensino universitário, tais cortes inviabilizam importantes políticas de ampliação do
acesso ao ensino superior, implantadas nos últimos anos, prejudicando gravemente a permanência nas
Universidades de segmentos recentemente incorporados ao espaço universitário, como negros,
indígenas e estudantes oriundos da rede pública de educação básica. A diversificação dos quadros
discente e docente das Universidades traz importantes benefícios para a consolidação no Brasil de um
projeto de sociedade justa e plural, e deve, em qualquer hipótese, ser tido como conquista a ser
cuidadosamente preservada.

Ao lado disso, a restrição de recursos voltados ao financiamento estudantil traz ainda maior restrição ao
acesso de importantes segmentos populacionais ao ensino superior. Portaria normativa do MEC
recentemente publicada (Portaria 20/2016) facilita os procedimentos para redução de vagas em
instituições de ensino superior públicas e privadas, preparando terreno para um inevitável ajuste a
menor no número de vagas na Educação Superior, decorrente da redução de recursos já sinalizada.

Os recursos da CAPES para bolsas e auxílios fundamentais à formação em nível de pós-graduação
passaram recentemente por grave congelamento – 43% dos auxílios a pesquisa e formação foram
suspensos temporariamente em maio deste ano, sendo apenas parte reativada há poucos meses. Além
disso, nova metodologia para cálculo dos valores de fomento a serem passados aos programas de pós-
graduação atribui um peso menor aos estudantes das áreas de humanidade do que aos de outras áreas,
reduzindo ainda mais o já escasso volume de recursos recebidos pelos programas de ciências humanas.

Quanto ao fomento à pesquisa e inovação, setores fundamentais ao país e historicamente apoiados pelo
CNPq, os cortes de recursos têm sido ainda mais graves. Em comunicado aos comitês assessores de
área, o CNPq externou, recentemente, orientação para que a seleção de propostas leve em conta
redução de 20% a 30% no número de bolsas de produtividade (PQ e PD). A medida se soma a um corte
recente de 20% em bolsas de iniciação científica de programas do CNPq, percebido pelas
Universidades no começo de agosto passado.

Some-se a isso a redução gradual das fontes que compõem o Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia
(FNCT), sob administração da FINEP, e temos um cenário inédito na última década de asfixia do
ambiente de pesquisa e inovação no país. É assombroso que o Brasil caminhe na contramão das
receitas de sucesso implantadas em países que souberam reconhecer a importância dos investimentos
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em ciência, tecnologia e inovação, seja para alcançar o desenvolvimento econômico, seja para formar
cidadãos plenamente incluídos na sociedade nacional. O cenário que vislumbramos é, ao contrário, o de
desmonte da área de pesquisa e desenvolvimento no país.

O desprestígio da área de ciência e tecnologia junto ao Governo Federal tornou-se visível já quando da
fusão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação com o Ministério das Comunicações, ocorrida
em junho passado. Tal tendência agrava-se ainda mais diante da proposta de reestruturação do novo
Ministério, em que o CNPq ficará subordinado a uma coordenação de serviços postais, instância de
quarto escalão no novo Ministério.

Não bastassem as notícias acima registradas, a perspectiva de aprovação no Senado Federal da PEC
55/2016 (PEC 241, na Câmara dos Deputados), congelando investimentos federais por duas décadas,
leva-nos a antever um cenário de ainda maior redução nos investimentos feitos no setor de educação,
ciência, tecnologia e inovação.

Tal cenário contrasta gravemente com as necessidades do setor para manutenção dos significativos
avanços conquistados nos últimos dez anos. No campo da antropologia, o número de Programas de
Pós-Graduação saltou de 9, em 2004, para mais de 20 em 2016. Nos três últimos triênios avaliados pela
CAPES (2004-2012), o total de estudantes matriculados em programas de Pós-Graduação stricto sensu
saltou de cerca de 500 para mais de 1.100 por ano. O número de bolsas disponíveis (CAPES e CNPq)
acompanhou este crescimento, dobrando no período e resultando no incremento qualificado da
produção, que passou de 130 teses e dissertações em 2002 para mais de 300 no ano de 2012. Este
crescimento impulsionou áreas emergentes de pesquisa, e nas quais muito ainda precisa ser feito
desejamos um país autônomo e capaz de lidar criativamente com os imensos desafios que se põem em
nosso presente e no horizonte futuro.

O crescimento observado nos últimos anos está em consonância com o Plano Nacional de Pós-
Graduação (2011-2020), que delimita metas objetivas em relação à expansão e crescimento da área,
devendo, pois, ser obrigação do poder público observá-lo. O investimento histórico feito em bolsas e
apoio à pesquisa têm tido papel fundamental no desenvolvimento e ampliação com qualidade das
atividades de pesquisa no país. A interrupção ou redução nestes recursos constitui séria ameaça aos
avanços conquistados nos últimos anos e certamente impede a continuidade de esforços sistemáticos
para a internacionalização do saber produzido no Brasil, efeito já sentido com a suspensão temporária
das bolsas do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD).

Diante deste quadro, a ABA junta-se às manifestações reiteradas de diversas associações e sociedades
da área de educação, ciência e tecnologia, apelando ao poder público para que atue imediatamente pela
reversão do atual cenário. Mantido como previsto, este cenário acarretará grave e irreparável dano a
futuras gerações de cidadãs e cidadãos, merecedores de um país mais justo e plural.

Brasília, 01 de novembro de 2016.
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