
 

 

   
São Paulo, 28 de março de 2017 

SBPC-068/Dir. 
 
 

Ilustríssimo Senhor 
Prof. Dr. MÁRIO NETO BORGES 
Presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 
Brasília, DF. 
 
 
Senhor Presidente, 
 
 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) recebeu informações 
sobre o estado de abandono em que se encontra o Centro de Memória do CNPq, criado 
em 2004 com a finalidade de recuperar a memória dessa instituição, que é fundamental 
para a atividade científica no País. 
 

Sabemos que o desprestígio desse Centro vem ocorrendo ao longo dos últimos 
anos, com limitação de verbas, fechamento da Biblioteca Lygia Portocarrero Velloso, 
especializada em políticas de ciência e tecnologia, perda de documentos por absoluta 
falta de cuidado no transporte e manuseio, e diminuição no quadro de servidores 
qualificados. 
 

Temos ainda conhecimento que o Centro de Memória, apropriadamente no início 
de sua criação vinculado ao Gabinete da Presidência, ao longo do tempo foi sendo 
deslocado para setores burocráticos e administrativos da instituição, sem afinidade com a 
finalidade e os afazeres do Centro. 
 

Esses acontecimentos apontam para o paulatino fechamento do Centro de 
Memória, o que ameaça o rico e preciso acervo que havia sido recuperado. O acervo 
conta, por exemplo, com os documentos da fundação do CNPq e seus primeiros anos, 
documentos sobre o desenvolvimento da energia nuclear no Brasil e a Comissão de 
Energia Atômica, a primeira a ser criada no País. Conta também com fotografias, mapas, 
cartazes e filmes que retratam a evolução do CNPq e de sua história, que se confunde 
com a história do desenvolvimento da C&T no Brasil. 
 

Senhor Presidente, é lamentável tomar conhecimento dessa situação de 
abandono e descaso com a memória científica brasileira. Irônico lembrar que há poucos 
dias tivemos a honra de receber sua visita justamente quando inaugurávamos, na sede da 
SBPC em São Paulo, o Centro de Memória Amélia Império Hamburger, após cuidadoso 
trabalho de recuperação de documentos sobre a história da SBPC. Acreditamos que o 
senhor, como nós representantes da comunidade científica brasileira, sabemos da 
importância de recuperar e preservar a memória do desenvolvimento científico nacional. 
É de fundamental relevância para o presente e o futuro do avanço da ciência e da 
tecnologia em nosso País. 



 

 

 
A história do CNPq mescla-se com a história da SBPC ao longo das mais de seis 

décadas de existência das duas instituições. Como gestores, somos cientes da 
responsabilidade que nos cabe de lutar pela preservação de nossa história, pois é por 
meio dela que abrimos de forma mais lúcida e consciente os caminhos que devemos 
trilhar para o futuro. 

 
Assim, senhor presidente, solicitamos que recupere o espaço que é devido ao 

Centro de Memória do CNPq. Temos a certeza de que, com essa ação, estará 
contribuindo enormemente com a memória e o futuro da ciência brasileira. 

 
        Atenciosamente, 

 
 
 

                                                            HELENA B.NADER 
               Presidente  


