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Brasília, 11 de fevereiro de 2015. 
 
 
Ofício nº 009/2015/ABA/PRES 
 
Exmo Sr. 
Luiz Fernando de Souza 
Governador  
Estado do Rio de Janeiro 
 
Exmo. Sr.  
Jorge Miguel Felippe 
Presidente 
Câmara Municipal do Rio de Janeiro 
 
Exmo. Sr.  
Gustavo Tutuca 
Ministro 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT 
 
Exmo. Sr.  
Augusto da Cunha Raupp 
Presidente  
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ  
 
 
Exmo. Sr.,  
 

A Associação Brasileira de Antropologia - ABA encaminha, através deste, a Nota contraria 

ao Projeto de lei da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ.  

 

Na expectativa de contar com vossa atenção, subscrevemo-nos. 

 
Atenciosamente, 

 

 
Antonio Carlos de Souza Lima 

Presidente da ABA 
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NOTA CONTRÁRIA AO PROJETO DE LEI No 3282/2014 DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO RIO DE JANEIRO 

 

A Associação Brasileira de Antropologia vem, por meio desta, manifestar sua posição 

frente ao Projeto de Lei No 3282/2014 ora em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro, de autoria do Deputado Edson Albertassi. Segundo a proposição do artigo 1º deste 

projeto, “Os recursos financeiros concedidos pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo 

à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ, para a formação e capacitação de 

pesquisadores, alunos, professores e técnicos a título de bolsa deverão ser aplicados 

exclusivamente em projetos de pesquisa com foco de intervenção na realidade das atividades 

relacionadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento das políticas públicas e da 

administração do Estado do Rio de Janeiro” (negrito nosso). 

Trata-se, a nosso ver, de uma visão restrita, limitada, e em nada condizente com o que tem 

sido a importância fundamental a FAPERJ no desenvolvimento científico e tecnológico do estado 

do Rio de Janeiro, cujo crescimento indubitável graças aoas aportes da FAPERJ se estenderam a 

todo o país. Demonstra o Deputado Albertassi um total desconhecimento do que é o papel da 

ciência no mundo contemporâneo, além de evidenciar ignorância do que seja o modo de operação 

e as razões operacionais do sistema de financiamento da ciência e pesquisa em nosso país.  

Uma visão restrita da ciência porque esta não pode ser tão mediocremente 

instrumentalizada por um governo estadual,  de forma a que este garanta recursos exclusivos (via 

as bolsas de sua agência de fomento à pesquisa) para o incremento de suas atividades diretas, a 

saber, as políticas públicas e a administração. Limitada porque incapaz de compreender que fazem 

parte da essência do trabalho científico a experimentação livre e a pesquisa básica e que isto em 

nada contradita o papel social mais amplo que a ciência possui de melhorar a qualidade de vida 

das pessoas através de suas aplicações práticas. Não se consegue inovação com cerceamento, nem 

avanço com limitações tão restritivas. Não custa sempre lembrar que alguns dos piores momentos 

totalitários e autoritários de história humana recente tiveram como uma de suas âncoras a ideia da 

instrumentalização da ciência pelo Estado (a construção de uma “raça” superior; a ciência 

“proletária” etc). 
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O projeto de lei também evidencia, na sua fragmentação e falta de visão de conjunto, 

parece não se dar conta de que criaria, na hipótese de sua aprovação, um enorme imbroglio. 

Ocorre que na sua precipitação, o projeto fala apenas no recebimento de bolsas por parte dos 

pesquisadores e cientistas. Apenas essas estariam vinculadas às “(...) atividades relacionadas ao 

desenvolvimento e aperfeiçoamento das políticas públicas e da administração do Estado do Rio de 

Janeiro”. Ora, as bolsas são apenas uma das modalidades de financiamento à ciência e à pesquisa 

no Brasil. Existem inúmeras outras formas de fomento que entrariam em conflito com a proposta 

do projeto o que, no limite, a torna inexequível. Toda a estrutura de editais, concursos e parcerias 

com empresas se tornaria refém desta visão instrumental e reducionista 

Reafirmando o seu papel como uma sociedade científica ativa desde 1955 na sociedade 

brasileira, a ABA entende que não pode deixar de se manifestar sobre assunto tão relevante para a 

pesquisa e a ciência no Estado do Rio de Janeiro. Pelas razões apresentadas, nos manifestamos 

contrários ao Projeto de Lei No 3282/2014 do Deputado Edson Albertassi, e pedimos seu pronto 

arquivamento. 

 

Rio de Janeiro, 10/02/2015 

 

 
 


