
 

Nota da Congregação da Faculdade de Educação sobre a chamada do Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – CNPq 2020-2021 

São Paulo, 30 de abril de 2020. 

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), em funcionamento há            
quase trinta anos, se consolidou como política fundamental para a formação de novas             
gerações de pesquisadores e pesquisadoras, permitindo uma primeira experiência de          
investigação que tanto melhora a vinculação com as atividades da graduação quanto se             
desdobra na qualificação das pesquisas desenvolvidas em nível de pós-graduação.          
Trata-se, assim, de um Programa com importantes efeitos sobre o sistema nacional de             
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

Por ocasião do lançamento da chamada do Programa para o período de 2020-2021, em 23               
de abril, fomos surpreendidos pela exclusão de projetos de pesquisas básicas e das áreas              
de ciências sociais e humanas. Define o texto da chamada que os projetos devem ser               
selecionados conforme sua aderência às áreas de a) Tecnologias Estratégicas (Espacial;           
Nuclear; Cibernética; e Segurança Pública e de Fronteira), b) Tecnologias Habilitadoras           
(Inteligência Artificial; Internet das Coisas; Materiais Avançados; Biotecnologia; e         
Nanotecnologia), c) Tecnologias de Produção (Indústria; Agronegócio; Comunicações;        
Infraestrutura; e Serviços), d) Tecnologias para o Desenvolvimento Sustentável (Cidades          
Inteligentes; Energias Renováveis; Bioeconomia; Tratamento e Reciclagem de Resíduos         
Sólidos; Tratamento de Poluição; Monitoramento, prevenção e recuperação de desastres          
naturais e ambientais; e Preservação Ambiental) e e) Tecnologias para Qualidade de Vida             
(Saúde; Saneamento Básico; Segurança Hídrica; e Tecnologias Assistivas). Conforme o          
parágrafo único acrescido à Portaria MCTIC nº 1.122, de 19/3/2020, depois de muita             
mobilização da comunidade científica, ressalva-se que são também consideradas prioritários          
“[...] os projetos de pesquisa básica, humanidades e ciências sociais que contribuam, em             
algum grau, para o desenvolvimento das Áreas de Tecnologias Prioritárias do MCTIC". 

Conforme já apontado por manifestações como as da Sociedade Brasileira para o Progresso             
da Ciência em conjunto com a Academia Brasileira de Ciências e a Carta Aberta das               
Pró-Reitorias de Pesquisa do CRUESP, ambas de 29 de abril de 2020, ainda que seja               
legítimo que uma instituição pública opere com a definição de prioridades, no quadro de              
planejamentos estratégicos e de uma visão de desenvolvimento global do sistema de CT&I,             
é bastante preocupante que tal definição seja realizada de forma autoritária, sem consulta à              
comunidade científica e apoiada em uma visão restritiva de ciência, como se seu valor se               
medisse simplesmente pelas tecnologias que podem gerar. Pesquisadores e pesquisadoras          
sabemos bem que o conhecimento científico consiste num diálogo de longa duração com os              
campos de investigação a que estamos ligados, campos constituídos por mortos e vivos, por              
conhecimentos acumulados em livros, artigos, técnicas e métodos, que são postos em            
circulação – atualizados – no processo da formação de novas gerações e no enfrentamento              
de nossos problemas de pesquisa. Nenhuma inovação consiste em “raio em céu azul” e              
mesmo as intuições mais inspiradas dependem de um paciente e trabalhoso processo de             
aprendizagem do que nosso campo foi capaz de acumular. 

A Ciência Política nos ensina que a dinâmica da política institucional nas democracias tem              
se caracterizado por processos de “evitação de culpa” sobre decisões impopulares, algo            
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facilitado pela temporalidade de curto prazo das gestões executivas e pelas dificuldades de             
vinculação entre causas e efeitos. Por isso mesmo, registramos neste documento que, em             
conjunto com o desinvestimento no sistema de CT&I que vem se produzindo nos últimos              
cinco anos, caso não haja revogação dos termos em que a chamada foi feita hoje, o corte                 
das bolsas de IC de pesquisas básicas e de pesquisas na área de humanidades terá como                
consequências, em prazo bastante curto, o “apagão” de pesquisadoras e pesquisadores           
habilitados a ingressar nos programas de pós-graduação dedicados à pesquisa básica e às             
ciências humanas e sociais, com consequências para a viabilidade de manutenção de            
campos inteiros de investigação e, de modo semelhante, o “apagão” de pesquisadoras e             
pesquisadores de tais áreas, necessários ao desenvolvimento de pesquisas         
interdisciplinares ou multidisciplinares, como as necessárias à compreensão de temas como           
Saúde Coletiva, Educação, Desigualdades, Gestão Pública, Violências, Saúde Mental –          
para mencionar apenas aquelas mais familiares ao público em geral. 

Neste momento que vivemos, em meio ao ineditismo de uma pandemia que traz novos              
desafios aos sistemas públicos nacionais de saúde e de educação e que altera radicalmente              
– por um período que ainda desconhecemos – as formas de sociabilidade, endossamos a              
posição de que a pesquisa básica e as ciências humanas e sociais são também              
fundamentais para o enfrentamento dos desafios contemporâneos; mais do que isso, as            
ciências humanas e sociais são imprescindíveis para a formulação de respostas à altura das              
especificidades de um país de dimensões continentais e marcado por desigualdades           
abissais como o nosso – excluir projetos de pesquisa básica e das humanidades neste              
momento, é condenar à ineficiência e ineficácia mesmo as políticas mais bem intencionadas             
para gestão da pandemia. 

Reiteramos, portanto, os apelos de diferentes organizações da comunidade científica para           
que seja aberto um processo decisório mais plural, com a participação da comunidade             
científica, para que qualquer priorização de áreas de investimento não tenha como            
consequência a mutilação de um sistema nacional de ciência e tecnologia que exigiu tempo,              
dedicação e tantos recursos econômicos, sociais e humanos, para ser erigido. 
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