NOTA DE REPÚDIO DA ANPEL À CAPES PELOS CORTES DE
BOLSAS IMPOSTOS PELA PORTARIA No 34/2020
A ANPEL constitui-se em associação científica que, através de um coletivo
(pesquisadores, professores, acadêmicos), milita e atua frente as questões políticas,
acadêmicas e científicas relacionadas aos estudos do lazer. Dado ao caráter
multidisciplinar do lazer, agraga pesquisadores de diversas áreas que de alguma
forma dialogam com o lazer – Administração, Antropologia, Arquitetura e Urbanismo,
Economia, Educação Física, Filosoﬁa, Geograﬁa, História, Pedagogia, Psicologia,
Sociologia, Terapia Ocupacional e Turismo e Hotelaria -, produzindo conhecimentos,
avanços científicos e tecnológicos que corroboram com a valorização de experiências
no tempo disponível para emancipação humano e uma vida com qualidade.

No entanto, a produção científica e aqueles vinculados à ela, vem sendo atacada de
modo sistemático, com contínuos cortes de recursos à ciência e pós-graduação e
recentes cortes de bolsas realizados pela CAPES, via Portaria 34/2020, que em vez
de diminui as assimetrias existentes entre Programas de Pós-graduação Strincto
Sensu, a amplia ainda mais com a diminuição de bolsas de programas avaliados nos
stratos 3, 4 e 5. Não suficiente, emite portaria onde exclui das áreas de prioridade de
financiamento, as Humanidades.

Mediante ao exposto, a Direção Nacional da ANPEL vem a público manifestar seu
repúdio a mais um ataque a produção do conhecimento no Brasil. Tais ações
comprovam

a

forma

irresponsável,

desvinculada

da

realidade

e

mesmo

preconceituosa com que este Governo trata o conhecimento e sua produção no país

e isto, num momento em que exatamente as Universidades e Pesquisadoras e
Pesquisadores têm atuado diretamente na solução dos diversos problemas que se
colocam para o país e sua população. Reiteramos nosso absoluto repúdio a tais
atitudes.

Mais uma vez, a Direção Nacional da ANPEL manifesta seu apoio, respeito e valor as
Universidades, Centros e Grupos de Pesquisa, trabalhadoras e trabalhadores das
diversas áreas relacionados aos estudos do lazer, que seguem atuando para não
apenas sanar esta crise imediata, mas sim, construir um Brasil melhor.

Por fim, sugerimos aos associados e às associadas ANPEL que subscrevam o abaixo
assinado promovido pela Associação Nacional de Pós-graduação que se encontra
disponível em https://bit.ly/RevogaPortaria34.

Campo Grande-MS, 31 de março de 2020.
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