
 

 

 

 

 

MANIFESTAÇÃO SOBRE AS RECENTES AÇÕES DAS AGÊNCIAS DE APOIO E FOMENTO À PESQUISA E À 

PÓS-GRADUAÇÃO BRASILEIRAS - CAPES E CNPQ - E SEUS IMPACTOS SOBRE A PRODUÇÃO DO 

CONHECIMENTO E O AVANÇO DA CIÊNCIA 

 

Há quarenta anos atrás, o Serviço Social brasileiro consolidava sua inserção na esfera da pós-

graduação e conquistava anos depois, seu reconhecimento como área do conhecimento pelas 

agências de fomento  à pesquisa - CAPES e CNPq. Sabemos que este processo foi fundamental para o 

aprofundamento da renovação do Serviço Social no Brasil em uma direção crítica, vinculada à luta 

dos trabalhadores e a defesa a valores emancipatórios. Em termos institucionais, compomos 

atualmente a grande área das Ciências Sociais Aplicadas e contamos com mais de trinta programas 

de pós-graduação entre mestrado e doutorado. 

Deste modo, é com muita preocupação que a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço 

Social (ABEPSS) vem se manifestando regular e publicamente sobre o conjunto de medidas 

atualmente impetradas pelos Ministérios da Educação e Ciência e Tecnologia porque entende que 

estas põem em risco todas as conquistas do Serviço Social neste campo nas últimas décadas. 

Reconhecemos que estas medidas são produto de um conjunto de ações que o Estado brasileiro 

desenvolve nas últimas décadas e nesta conjuntura em particular, voltadas às necessidades do 

ajuste fiscal, que cada vez mais direciona recursos públicos para garantir tais exigências. Estamos 

certos que tais ações prejudicam e tendem a inviabilizar o franco desenvolvimento que nossa Área 

vem experimentando nos últimos anos. 

Desde 2015, vimos acompanhando de perto várias iniciativas das agências CAPES e CNPq, que 

atingem negativamente a pós-graduação brasileira em todas as Áreas. Algumas medidas como a 

redução e o atraso do repasse de recursos para os Programas de Pós-Graduação por parte da CAPES 

no ano passado, tem forte impacto sobre o cotidiano dos mesmos e dificultam o cumprimento de 

muitas exigências postas pelo próprio sistema de avaliação da CAPES. Do mesmo modo, a suspensão 

de programas voltados a concessão de bolsas para a realização de cursos de pós-graduação no 

exterior, a exemplo do Programa de Doutorado Sanduiche no Exterior (PDSE/CAPES) em 2015 e o 

recente corte de bolsas sanduiche pelo CNPq, atentam contra a produção do conhecimento e o 

progresso da ciência brasileira, tornando o Brasil cada vez mais dependente de protocolos e 



objetivos dos grupos de pesquisa internacionais a despeito do investimento, qualidade e disposição 

acadêmico-científica dos pesquisadores brasileiros. 

Entretanto, um ataque ainda mais incisivo à permanência dos pesquisadores nos programas de pós-

graduação diz respeito ao recente bloqueio no acesso de bolsas de mestrado e doutorado no país no 

sistema da CAPES. Muitos programas de pós-graduação foram impedidos de inserir novos 

estudantes de seus respectivos quadros sob a alegação de que há uma ociosidade na aplicação das 

bolsas. Neste caso, segundo aquela agência, a responsabilidade do bloqueio recaiu sobre os próprios 

programas, tendo em vista não ter designado os novos estudantes. Contrariando o discurso 

veiculado anteriormente pela própria agência em não restringir o oferecimento de bolsas aos 

estudantes, o ataque se volta agora exatamente para a viabilidade da permanência dos pós-

graduandos em seus respectivos programas.  

Observamos, desta forma, que se encontra em curso uma clara tentativa de desresponsabilização de 

agências como a CAPES e CNPq como entidades de apoio e fomento à pesquisa e à pós-graduação e 

a transferência da responsabilidade exclusiva aos programas, que majoritariamente localizados nas 

universidades públicas, estaduais e federais, já sofrem com a redução drástica em seus orçamentos 

e repasses de recursos pelo Ministério da Educação. 

Diante de tal conjuntura, entendemos que apenas um enfrentamento coletivo que envolva o 

conjunto dos pesquisadores, programas de pós-graduação e entidades acadêmico-científicas de 

todas as áreas do conhecimento possui potencialmente condições políticas para denunciarem tais 

iniciativas e mostrarem claramente seu impacto e desdobramentos para a construção do 

conhecimento e avanço da ciência em nosso país. A ABEPSS, entidade que integra organicamente o 

Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, convoca os programas de pós-graduação e 

os pesquisadores da Área, assim como as demais entidades do campo das ciências humanas e sociais 

para envidarem esforços políticos no sentido de denunciar as ações e posturas do Estado brasileiro, 

expressas nas agências CAPES e CNPq em face ao avanço da ciência brasileira. 

  

Brasília, 11 de abril de 2016. 
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