
Edital Chamada CNPq nº 22/2016 – Pesquisa e Inovação em Ciências 
Humanas,Sociais e Sociais Aplicadas: algumas reflexões 

 
O Edital pretende realizar Pesquisa e Inovação em Ciências Humanas, Sociais e 
Sociais Aplicadas que contemple atividades de pesquisa multi e interdisciplinares, 
estruturada a partir de grupos de pesquisa nacionais e estrangeiros, dos quais se 
requer “... alto impacto científico” para alicerçar a “... formulação de políticas 
públicas, nos seguintes temas”: (1) Educação Básica: Ensino e Formação Docente e 
(2) Cidadania, Violência e Direitos Humanos. 
 
Sem dúvida estamos diante de uma chamada temática. A referência a "Ciências 
Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas" induz pensar que se trata de uma chamada 
abrangente, quando não é o caso. Chamadas temáticas são justificadas e até 
esperadas para assuntos de interesse emergencial da sociedade, porém não 
substituem chamadas abrangentes, de apoio a projetos em temas diferentes dentro 
de cada grande área. E no caso do Brasil, com tantos grupos emergentes isso é 
desejável e politicamente adequado. 
 
A Chamada parece seguir a lógica dos núcleos de excelência, desde a opção pela 
“indução temática” até a ideia de destinação de valores maiores, para redes 
interinstitucionais de pesquisa. Iniciativas desse tipo tendem a concentrar recursos 
em poucos grupos (geralmente consolidados) e devem ser acompanhadas de 
políticas voltadas para grupos emergentes, com grande potencial de contribuição ao 
desenvolvimento científico e tecnológico no país. Mas na chamada não há uma só 
referência aos grupos emergentes. Alguns aspectos da proposta são aparentemente 
positivos: a previsão de articulação do trabalho em redes interinstitucionais, a 
previsão de equipes multidisciplinares, a previsão de pesquisadores com formação 
em TI e em difusão científica, a inclusão de bolsas nos itens financiáveis. Afora, a 
participação de colaboradores estrangeiros, entretanto as mesmas favorecem 
apenas os grupos consolidados. 
 
O uso na chamada da referência "Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas" 
sugere que a chamada está sendo pensada como substitutiva da Chamada de 
"Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas" o que na atual conjuntura é 
lamentável. Elege-se um pequeno grupo de pesquisadores em detrimento dos que 
precisam e podem se estabelecer com apoio ao que vem sendo feito em muitas 
instituições de pesquisa. A ser correta a leitura, a chamada é uma espécie de 
"PRONEX Temático", enquanto ficamos sem as chamadas e os recursos para do 
"Universal" e do ""Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas".  
 
A justificativa do primeiro tema da Chamada é “...vai ao encontro do esforço 
nacional de melhoria da educação básica e visa à produção de conhecimento de 
modo a subsidiar a elaboração, implementação e avaliação de políticas educacionais, 
capazes de contribuir para a elevação da qualidade da educação brasileira.” 
 
Observa-se que pelos tema muitos são os/as pesquisadores habilitados, mas podem 
me explicar a razão de pesquisadores estrangeiros agregados às propostas relativas 
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à educação básica, quando devemos nos debruçar sobre as estruturas coloniais e 
racistas da sociedade brasileira e fomentar políticas transversalizadas para romper 
com a neutralidade referente à diversidade e consolidar as políticas afirmativas? 
Como avaliar políticas educacionais, quando não se investe profundamente em 
formação docente e infraestrutura nas escolas? 
 
Quanto ao segundo, diz o documento: “... o tema da violência, que tem incidência 
sobre todo o tecido social, é imperiosa a necessidade de elegê-lo como eixo central. 
Assim, a Chamada direciona seu foco para a investigação de tópicos tais como uso da 
força física, crueldade, intolerância, medo, segurança e sua interação com as 
diversidades (gênero, raça/etnia, orientação sexual, populações vulneráveis etc.) e 
os direitos humanos.” Aqui a cooperação estrangeira possui maior significado, 
entretanto tivemos editais específicos para tal, o que se fez com os resultados? 
Como dar atenção e continuidade ao feito anteriormente, a exemplo da Chamada 
MCTI/CNPq/SPM-PR/MDA Nº 32/2012. 
 
Parece que a exigência ao apontar para determinadas configurações, associada ao 
pouco tempo de abertura do mesmo, parece endereçar-se a grupos consolidados 
dentro dos parâmetros acionados pela direção da agência de fomento. Até aí 
interessante, fomentar grupos já estruturados, mas como lidar com o fato dos 
resultados do Edital Universal não ter os resultados divulgados. É visível que há  
conflito entre o suposto reconhecimento do valor das Ciências Humanas, Sociais e 
Sociais Aplicadas, citado na chamada e a posição da atual diretoria do CNPq. O 
suposto reconhecimento aparece no trecho "As Ciências Humanas, Sociais e Sociais 
Aplicadas (CHSSA) desempenham papel imprescindível no Sistema Nacional de 
Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) tanto na produção de estudos e pesquisas 
que dão suporte às políticas e aos serviços públicos, quanto na formação de recursos 
humanos necessários à operação desses serviços". 
 
Obrigatoriamente a Chamada contemplará propostas devem envolver, entre outros: 
- uma equipe multidisciplinar de pesquisadores, brasileiros e estrangeiros; 
- pelo menos 2 (duas) regiões geográficas do Brasil 
- pelo menos 1 (um) pesquisador da área de Tecnologia da Informação ou 
equivalente. 
Exige, ainda que, em cada instituição – nacional e estrangeira – envolvida na 
pesquisa, se requer um coordenador associado, cujo nome deverá constar no 
projeto, com indicação de sua função. A equipe deve incluir também jovens 
pesquisadores com demonstrado potencial para a pesquisa. São equipes grandes 
para atuar em rede que exigem infraestrutura adequada e suporte permanente, 
exatamente no momento em que as estruturas de institutos de pesquisa dentre e 
fora das universidades passam por uma crise sem precedentes e enfrentam 
contingenciamentos diversos. 
 
Observo ainda que não há apoio de 30% para Norte, Nordeste e Centro Oeste, 
embora se saiba que isso deve ocorrer obrigatoriamente com verbas do FNCDT, 
nada impede a adoção da medida em chamadas com recursos de outras fontes. 
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Os prazos exíguos da Chamada provavelmente devem-se à necessidade de contratar 
as propostas aprovadas ainda em 2016, por questões orçamentárias. Entretanto, 
nenhum dirigente veio a público explicar o porque da não divulgação do resultado 
do Universal, neste caso não a pressa para decidir sobre as contratações dos 
projetos aprovados, ou será que eles não foram julgados? 
 
O Edital dispõe de recursos no valor global de R$ 4.000.000,00. Cada proposta 
deverá ser submetida com previsão orçamentária limitada a R$ 1.000.000,00. Qual o 
significado? 
 
Por fim cabe lembrar que a atual diretoria do CNPq arquivou sem uma justificativa 
plausível, as recomendações da Comissão designada pela diretoria anterior, para 
propor mudanças nas políticas do CNPq nas áreas de Ciências Humanas, Sociais e 
Sociais Aplicadas. Lembrem-se que a diretoria anterior acolheu com grande respeito 
e valorização o relatório apresentado por aquela comissão, inclusive aprovando a 
criação da Diretoria de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas. O trabalho de 
todos os envolvidos naquela iniciativa foi tratado sem o respeito devido. 
 
Pelo exposto, acredita-se que os parâmetros usuais tendem a não existir, portanto 
urge reagir! 
 
Síntese produzida em 22 de setembro de 2016, por Jane Felipe Beltrão para os 
membros da Diretoria da ABA 


