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PESQUISA EM LETRAS 

Reações do Comitê Assessor de Letras diante da crise atual 

 

 Difícil abordar esse tema em tempos não somente de vacas magras – período que 

já vínhamos atravessando desde o início de nosso mandato como membros do Comitê 

Assessor da área de Letras e Linguística do CNPq em 2016 - mas de crise aguda. O 

paciente que já vinha enfraquecido, agora foi para a CTI.  Como todos sabem os cortes 

no CNPq têm sido profundos e, no momento, a situação é de total incerteza.  

Diante do grave quadro que se configura no atual governo de ataque às 

instituições federais de ensino e aos agentes financiadores e promotores da cultura, o 

CA de Letras do Cnpq manifesta posição contrária a esses ataques que o atual governo 

vem efetuando contra setores-chave da vida nacional. 

 Em tempos de luta e discussão pelo e sobre o que é um país democrático, a área 

de Letras e Linguística tem papel fundamental.  As duas áreas que compõem a grande 

área de Letras têm um objeto de pesquisa comum: a linguagem. Nunca foi tão 

importante pensar como nomeamos as coisas, como "usamos" os nomes e como os 

nomes criam certa "estabilidade" para que coisas passem a existir de fato em nossas 

vidas em sociedade. Estamos, em que pese essa volta atrás que vivemos por parte do 

governo brasileiro, em meio a uma nova revolução tecnológica. Não podemos, nós 

pesquisadores, aceitar uma marcha para o passado, a pesquisa sempre tem como 

objetivo a alteração dos impasses causados por problemas. A pesquisa tenta resolver 

problemas e não o contrário.  É urgente que as Ciências Humanas em conjunto ampliem 

a pesquisa e o debate no qual se destaquem os modos, os “usos” dos novos artefatos e 

																																																													
1  O mandato de 3 anos de Zilá Bernd e Fábio Akcelrud Durão termina em 30 de junho de 2019. Dois 
novos membros integrarão o comitê a partir de 1. de  julho..    



novas práticas derivadas desses artefatos. Não se trata de negar e rejeitar o 

desenvolvimento progressivo da técnica e sim pensá-lo em contraste com seus próprios 

fins, em contraste com práticas passadas e em paralelo com as do presente.  Para tal é 

urgente pensar em uma definição mais ampla da Área de Letras e sua função no 

panorama de uma revolução tecnológica que o mundo científico está vivenciando. 

Nesse sentido, a formação do profissional em Letras deve ser também ampliada, mais 

do que a descrição do estado da arte, importa propor uma nova perspectiva diante da 

demanda social da pesquisa científica como um todo. Nessa visão, o pesquisador lida 

não somente com reprodução do conhecimento, mas, sobretudo, com um modo de 

organizar, pensar, transmitir e inovar esse conhecimento. A Área de Letras se insere 

com ações na Educação Básica Nacional a partir de modos de operar os conteúdos: 1) a 

produção de conteúdo – Dicionário, material didático, gramáticas, enciclopédias, 

antologias –; 2) a produção de pesquisa sobre o conteúdo, suas aplicações e seus modus 

operandi; 3) novas formas de produção que atendam à demanda da sociedade e 

dialoguem com a pesquisa científica. Tal configuração permite que a Área tenha 

condições de intervir efetivamente nas políticas da Educação Básica e não somente 

participe delas. Além disso, a pesquisa produzida pelas universidades precisa de 

estratégias de divulgação popular. Cada universidade, ou ainda, cada área do 

conhecimento tem que divulgar à população seus processos. Temos que dar publicidade 

ao trabalho que realizamos. 

 Desde os anúncios do atual Governo, temos estado perplexos em pensar em um 

possível desmantelamento de um órgão que vem através dos anos se revelando - 

juntamente com a Capes – o grande responsável e estimulador do desenvolvimento 

científico e tecnológico em nosso país.   

 Apesar de praticamente todos os editais estarem abertos, os valores para 

financiar cada uma das rubricas ofertadas -  bolsas PQ, auxílio a eventos, bolsas de 

doutorado no exterior, doutorado Sanduíche no país, doutorado sanduíche no exterior, 

pós doutorado júnior, pós-doutorado sênior entre outras – diminuiu em mais de 50% do 

montante total nos últimos cinco anos, o que faz com que nosso trabalho de membros 

do comitê assessor da área de LL fique muito complexo, pois, de um lado temos que ler 

e julgar uma montanha de processos como se houvesse verba para financiar grande 

parte deles, e por  outro lado, temos que priorizar dezenas de processos sabendo que 

com toda certeza só haverá verba para os 3 ou 4 primeiros... tal é a situação atual... 



 Exprimimos nosso constrangimento em fazer uma fala sobre as possibilidades de 

bolsas e auxílios ofertados pelo CNPq, em momento em que as notícias que circulam na 

mídia são as mais alarmantes possíveis. Citamos apenas algumas:  

Andes: 5/4/2019: Pesquisadores financiados pelo Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) podem ficar sem bolsas a partir de 
outubro. A informação foi dada pelo presidente da instituição, João Azevedo, ao Jornal 
da USP e confirmada pela assessoria do próprio órgão. O CNPq é ligado ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

Carta Capital: 8/4/2019 A ciência brasileira se encontra num momento crítico. O último 
corte de recursos anunciado pelo governo de Jair Bolsonaro agravou drasticamente uma 
situação que, há anos, já era tida como crítica. 

A medida mais recente atingiu em cheio o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq), subordinado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC). O contingenciamento de 42,27% das despesas do 
MCTIC coloca em risco o financiamento de cerca de 11 mil projetos e 80 mil bolsas 
financiadas pela principal agência de fomento à pesquisa do país. 

“Nunca vi cortes da magnitude dos que foram decretados 
recentemente. São cortes extremamente pesados e, se não forem 
revertidos, destruirão a ciência brasileira. Esses cortes representam um 
ataque sério ao desenvolvimento e à própria soberania nacional”, afirma 
Luiz Davidovich, presidente da Academia Brasileira de Ciências. 

El País maio 2019: Com os cortes, o Ministério da Ciências e Tecnologia (MCTIC) 
perdeu 41,9% dos recursos. Dos cerca de 5,079 bilhões de reais previstos para o órgão, 
foram bloqueados 2,132 bilhões de reais. E do orçamento da Educação, de 149 bilhões 
de reais, 5,8 bilhões em despesas não obrigatórias foram contingenciadas por este 
decreto. 

  

 Diante dos fatos, a única mensagem honesta a transmitir é a nossa mais completa 

incerteza sobre o futuro do CNPq e a necessidade de reação por parte de pesquisadores, 

professores, mestrandos e doutorandos. Creio que nos resta protestar, entrarmos em 

mobilização pacífica, mas permanente, para evitar o colapso das operações do CNPq 

que tantas realizações aportou para o desenvolvimento científico de professores, 

pesquisadores e alunos sobretudo os de nível de pós-graduação.   

 A questão da manutenção das verbas para pesquisa deveria entrar 

constantemente nas pautas de nossos encontros para fornecer subsídios a serem 



enviados a nossos parlamentares para que reajam às tentativas de extinção das agências 

de fomento como Capes, Cnpq, Fundações de Amparo à pesquisa nos estados, etc. A 

escolha de nossos deputados e senadores deveria ser pautada pelo engajamento na 

defesa de verbas para pesquisa, incluindo-se projetos para bibliotecas e preservação de 

nossas instituições culturais como museus, arquivos, salas de exposição e espetáculos e 

sobretudo de nossas agências de fomento.  

Há pouco debate, sobretudo na área de Letras e Linguística, e mesmo nós que 

estamos mais próximos do CNPq por estarmos desempenhando esse papel de 

julgamento da demanda nacional de bolsas e auxílios, não temos brechas para interferir 

nas mudanças em andamento. Como sabem não temos voz em termos de dotação 

orçamentária.  Só nos resta aderir aos protestos nacionais, pois se o CNPq chega a ser 

extinto ou diminuído a ponto de se tornar inexpressivo, sabe-se, por experiência de 

outros países latino-americanos como Uruguai e Argentina, que uma vez aniquilados, 

jamais voltaram a ser o que foram. Até hoje os colegas argentinos nos invejam por 

termos o curriculum Lattes e a possibilidade de solicitação de verbas para pesquisa e 

promoção de eventos científicos.  

Não permitamos que essa imensa riqueza que ainda temos, que são as agências 

de fomento, sejam extintas, asfixiadas ou que fiquem para inglês ver, sem a mínima 

expressividade como parece ser a estratégia do governo atual. Talvez o governo volte 

atrás como tem feito com tantas outras coisas que decidem precipitadamente e depois 

têm que voltar atrás. Se isso acontecer, tanto melhor. Vamos continuar valorizando o 

Cnpq e enviando nossas demandas mesmo que nem todos sejam bem sucedidos. É 

preciso realmente apresentar projetos originais e muito bem elaborados, pois a demanda 

é muito alta e quando se tem pouco a repartir, são aqueles que se diferenciam pelas 

temáticas de impacto social que terão maiores chances de ser recomendados.   

 Enquanto pesquisadores com bolsa PQ não podemos deixar de atender aos 

pedidos de emissão parecer aos projetos, quando solicitados pelo CNPq.  Lembramos 

que os parecer também recebem avaliação por parte do comitê.  Devido à grande 

demanda, os pareceres nos ajudam muito no difícil trabalho não só de avaliação como 

de priorização, já que levamos muito em conta a opinião dos pareceristas ad hoc. Nos 

últimos tempos temos tido um número elevado de processos sem parecer... É muito 

importante termos pareceres bem circunstanciados, que ajudam a qualificar nossa área e 



o trabalho do comitê.   Há necessidade de manter a pressão sobre as agências com 

projetos qualificados e também com pareceres bem circunstanciados, apesar da pequena 

possibilidade de concessão. Se a própria área não se empenhar, o desastre tende a ser 

maior. 

 Em um momento tão dramático como o que estamos vivendo é necessário 

desenvolver um talento duplo. De um lado, como já disse, lutar politicamente para rever 

esse projeto de desmonte do ensino público e do fomento à pesquisa em nosso país. 

Isso, no entanto, pode ser limitador, se nos levar a pensar que devemos parar o nosso 

trabalho. O desafio maior é protestar por melhores condições de ensino e pesquisa e ao 

mesmo tempo tentar achar estratégias de sobrevivência sob as atuais circunstâncias. Um 

exemplo refere-se ao aumento da articulação entre os pesquisadores e universidades, o 

que evita a dispersão de se propor diversos eventos simultâneos para o mesmo campo 

de estudos; um outro poderia apontar para um maior entrosamento com a comunidade – 

enfim, fica o convite para imaginar formas de ensino e pesquisa que possam ter mais 

chances sobreviver em uma situação tão ameaçadora. 

 Diante dos drásticos cortes, o CA-Letras tende a privilegiar eventos oriundos de 

associação docentes com abertura para apresentação de trabalhos por parte de 

professores, mestrandos e doutorandos nos diferentes simpósios. Nesse sentido, os 

eventos que se constituem em reunião de grupos de pesquisa terão chances mínimas de 

ser contemplados. Procuramos também, em tempos de crise, contemplar áreas 

minorizadas como as literaturas estrangeiras modernas (alemão, francês e italiano), o 

estudo das literaturas afro-brasileiras, da oralidade indígena, entre outros, que 

promovem eventos em número bem menor, desde que sejam promovidas no âmbito de 

associações e que reúnam dois ou mais eventos como, por exemplo, o 7. Nacional, com 

o 2. Internacional ou algo no gênero.  

  Seria interessante também que as Diretrizes propostas pela ANPOLL para as 

pesquisas dos GTs, pudessem apontar também projetos a serem submetidos ao CNPq na 

medida em que eles corroboram para uma inserção social da pesquisa em Letras no 

Brasil. As diretrizes são as seguintes: a) Internacionalização da língua portuguesa e da 

literatura brasileira; b) Inclusão social/impacto social no Ensino Fundamental  Médio; c) 

Língua  e cultura indígenas; d) Formação de leitores e cultura literária.  A tais diretrizes 



outras poderiam ser acrescentadas como estudo das literaturas e culturas afro-brasileiras 

das literaturas estrangeiras modernas minoritárias como francesa, italiana e alemã.  
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