
Florianópolis, 4 de agosto de 2017

Excelentíssimo Senhor
Ministro GILBERTO KASSAB
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações - MCTIC
Esplanada dos Ministérios, Bloco E
70067-900 Brasília, DF

Assunto: Necessidade urgente de recursos para o CNPq 

Senhor Ministro,

a Diretoria da Sociedade Brasileira de Lógica (SBL) tomou conhecimento, através da imprensa e da
manifestação de outras entidades como a SBPC e a ABC, da gravíssima situação do CNPq no que diz
respeito aos recursos para o cumprimento de seus compromissos até o final do ano. Chegou-se a
aventar a possibilidade de suspensão de todas as bolsas já a partir de setembro próximo, o que
parece não ser o caso,  mas não altera a gravidade da situação, já que o governo federal  vem
reduzindo drasticamente as verbas para pesquisa científica e para o funcionamento das univer-
sidades públicas brasileiras. O contingenciamento de recursos sofrido pelo MCTIC afetou em muito o
CNPq, o qual, pelo que fomos informados, necessita de cerca de 570 milhões de reais ainda neste
ano  para  que  possa  cumprir  de  maneira  adequada suas  funções  junto  à  comunidade  científica
brasileira. Ainda que seja desnecessário dizê-lo, ressaltamos o papel essencial que desempenha o
CNPq no âmbito da ciência brasileira, não só em relação a pesquisadores e pesquisadoras,  mas
também a estudantes de pós-graduação e graduação, cuja iniciação à pesquisa depende de bolsas
como as do CNPq.

Senhor Ministro, as consequências dessa redução continuada de recursos para a produção de
conhecimento serão desastrosas; cortes orçamentários implicam diretamente a diminuição quan-
titativa  e  a  piora  qualitativa  da  pesquisa.  Esse  impacto  negativo  arrisca,  já  na  base,  a  própria
formação dos estudantes ao bloquear a via da pesquisa, desencorajando jovens pesquisadores e
pesquisadoras. O que está em jogo é o futuro do país: não há desenvolvimento em nenhum sentido
sem produção de conhecimento e transmissão desse conhecimento às novas gerações. Não se trata
de  desenvolvimento  apenas  econômico,  mas  sobretudo  humano,  pois  é  da  pesquisa  científico-
tecnológica que surgem soluções para a redução da pobreza, da desigualdade social e da violência.
Nesse  sentido,  cortes  dessa  monta  em  educação,  pesquisa  científica  e  tecnológica  impactam
negativamente toda a sociedade. 

Em função disso, solicitamos que V. Exª envide todos os esforços junto ao Exmo. Sr. Presi-
dente da República e ao Ministério Planejamento, Desenvolvimento e Gestão para que os recursos
necessários sejam liberados com a máxima urgência, já que o bom funcionamento do CNPq depende
essencialmente deles. Não apenas isso, solicitamos também todo o empenho de V. Exª no sentido de
voltar a aumentar o volume de recursos para a pesquisa nos anos vindouros, evitando que a ciência
brasileira, e o CNPq em particular, voltem a passar por situação tão crítica.

Certos da atenção e ação de V. Exª diante desta grave questão, subscrevemo-nos

atenciosamente,

CEZAR AUGUSTO MORTARI
Presidente da SBL
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