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NOTA DE REPÚDIO À FUSÃO DO MCTI COM O MC 

 

O Conselho do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFRGS soma-se 

ao Coletivo de Mobilização Antropologia UFRGS, com a “Frente Contra a Fusão do MCTI e da 

Comunicação/UFRGS”, com a Associação Brasileira de Antropologia (ABA), com a Associação 

Brasileira de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS), com a Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e com os demais coletivos e associações 

científicas interessadas na defesa da ciência brasileira para manifestar seu repúdio à fusão do 

Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI) com o Ministério das Comunicações 

(MC).  

A fusão ora realizada representa um retrocesso nas políticas científicas do país e nos 

processos históricos de investimento na expansão e democratização do ensino em seus 

diversos níveis, no aperfeiçoamento da pesquisa científica brasileira e no seu potencial 

inovador na criação de tecnologias e processos de conhecimento.  

A participação de antropólogos e antropólogas nos processos de reconhecimento e de 

luta política de segmentos sociais em desvantagens sociais e simbólicas, bem como na análise 

crítica de problemáticas diversas referentes à diversidade cultural e à desigualdade racial, de 

gênero e sexualidade e de classe social na sociedade brasileira, têm sido marcantes na 

constituição da Antropologia como campo científico. Para além do retrocesso que a fusão do 

MCTI com o MC representa em relação à inovação em pesquisa, repudiamos os reflexos 

indiretos, mas dramáticos, que os retrocessos na valorização da ciência têm na constituição da 

vida social e na conquista de direitos de populações e coletivos diversos, tradicionalmente 

marginalizados.  

No que se refere à educação brasileira, é visível o desmonte de políticas relacionadas à 

inclusão de pessoas com deficiência, indígenas, negros e referentes à educação no campo e 

das relações de gênero. Repudiamos tal desmonte, pois impede a democratização social e 

política. Nesse sentido, apoiamos a Portaria Normativa n. 13, de 11 de maio de 2016, que 

dispõe sobre a indução de Ações Afirmativas na Pós-Graduação e a criação, dentro do prazo 

estipulado de 90 dias, de uma comissão na CAPES para acompanhar esse processo.   

É, portanto, em nome da valorização da ciência e de seu papel político fundamental 

para a manutenção dos princípios democráticos que afirmamos nossa contrariedade com a 

fusão ora vigente e defendemos a volta do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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