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NOTA DO COMITÊ ASSESSOR (CA) ANTROPOLOGIA DO CNPq  

À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA (ABA) 

 

 

Ref. Julgamento e resultados da Chamada CNPq 16/2020 - Bolsas no País e no Exterior, que 

aconteceu em março de 2021. 

 

 

No contexto de grave crise social e econômica que atravessa o país, com especial impacto no 

campo das ciências humanas e sociais ao se considerar a área da C&T no Brasil, consideramos 

importante explicitar questões relativas ao recente julgamento da Chamada CNPq 16/2020 - 

Bolsas no País e no Exterior, que aconteceu em março de 2021.  

 

Preparamos essa nota com o intuito de encaminhar à Presidência da Associação Brasileira de 

Antropologia (ABA), considerando ser a instância mais representativa da área da antropologia no 

Brasil. A publicização dessas reflexões, caso assim decida a Presidência da ABA, pode 

contribuir para, de uma maneira mais coletiva, dimensionarmos a magnitude da crise de recursos 

que estamos enfrentando no CNPq, com impactos diretos nas várias áreas do conhecimento, 

inclusive para a antropologia. 

 

Consideramos fundamental que seja dada visibilidade ao volume de solicitações recebidas para 

julgamento pelo CA de Antropologia, assim como o cenário das avaliações. Os resultados do 

julgamento da Chamada CNPq 16/2020 - Bolsas no País e no Exterior é, infelizmente, muito 

ilustrativa da difícil situação que atravessamos. 

 

Nesse sentido, no âmbito da Chamada CNPq 16/2020 - Bolsas no País e no Exterior, foram 

analisadas pelo CA de Antropologia um total de 70 (setenta) propostas, assim distribuídas por 

modalidade: 

 

Modalidade N° Propostas recebidas 

PV – Pesquisador Visitante 0 

PDJ – Pós-Doutorado Júnior 35 

PDS – Pós-Doutorado Sênior 0 

SWP - Doutorado-Sanduíche no País 0 

ESN - Estágio Sênior no Exterior 3 

PDE - Pós-Doutorado no Exterior 15 

SWE - Doutorado Sanduíche no Exterior 11 

GDE - Doutorado Pleno no Exterior 6 

Total 70 
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A partir dos critérios definidos pelo CA-Antropologia para cada modalidade e disponíveis no 

Anexo I da Chamada CNPq 16/2020 - Bolsas no País e no Exterior, foram recomendadas 62 

(sessenta e duas) propostas, assim distribuídas: 

 

Modalidade 

N° Propostas 

recomendadas pelo CA 

Antropologia 

PV – Pesquisador Visitante 0 

PDJ – Pós-Doutorado Júnior 31 

PDS – Pós-Doutorado Sênior 0 

SWP - Doutorado-Sanduíche no País 0 

ESN - Estágio Sênior no Exterior 3 

PDE - Pós-Doutorado no Exterior 15 

SWE - Doutorado Sanduíche no Exterior 10 

GDE - Doutorado Pleno no Exterior 03 

Total 62 

 

Traduzindo em números, ainda que haja variação entre modalidades de solicitações, foram 

recomendadas 88,6% das propostas. 

 

Internacionalmente, a antropologia brasileira se destaca pela alta qualidade de sua produção e 

formação de pesquisadores. Isso se confirmou amplamente no julgamento da Chamada CNPq 

16/2020 - Bolsas no País e no Exterior.  

 

Praticamente em sua totalidade, as propostas apresentaram justificativas bem fundamentadas 

para realização de atividades no exterior, destinando-se à vinculação ou ao fortalecimento de 

parcerias com grupos de pesquisa de instituições internacionalmente reconhecidas. Foi avaliado 

também o potencial de cooperação internacional entre as instituições de origem e de destino, 

notando-se o fortalecimento, em algumas categorias, da cooperação na América do Sul, com 

destaque para Argentina e Uruguai, além da manutenção das pontes de cooperação com a 

América do Norte e Europa.  

No caso de Bolsas no País, todas as propostas recebidas foram na categoria PDJ. Das 35 

propostas recebidas, 31 foram recomendadas, cobrindo um vasto e relevante espectro de temas e  

evidenciando elevada qualidade teórico-metodológica. Chamou a atenção que em sua ampla 

maioria as propostas de PDJ envolvem a realização de pós-doutorado em instituição outra que a 

de formação de doutorado.  

Destaca-se também a elevada qualidade das propostas de Bolsas no Exterior apresentadas e 

analisadas pelo CA de Antropologia, em particular nos casos de SWE, PDE e ESN. 

Feitas essas considerações, que apontam para uma volumosa e qualificada demanda para a área 

de antropologia na Chamada CNPq 16/2020 - Bolsas no País e no Exterior, foi com surpresa, 

para não dizer um certo grau de decepção, que se verifica que os resultados até o momento 

divulgados pelo CNPq indicam a aprovação pelas instâncias superiores do CNPq de somente 04 

bolsas PDJ, não tendo sido aprovada qualquer uma das bolsas no exterior recomendadas pelo 

CA. 

Ainda que diante desse cenário, o CA Antropologia não pode deixar de mencionar que, ao longo 

de todo o julgamento realizado, teve todo o apoio da equipe técnica do CNPq, engajada e 



3 

 

eficiente, o que foi crucial para a análise da volumosa documentação relacionada às dezenas de 

solicitações avaliadas. 

O subfinanciamento do sistema de C&T no Brasil é uma dura realidade que tem efeito 

particularmente danoso e devastador para as humanidades. Os resultados dessa mais recente 

chamada (CNPq 16/2020 - Bolsas no País e no Exterior) para a área de antropologia exemplifica 

essa situação de maneira particularmente dramática. 

Enquanto membros do CA que procederam a avaliação das volumosas e qualificadas solicitações 

submetidas, cabe-nos indicar quão preocupados estamos com a situação na qual nos 

encontramos. É com pesar que consideramos que o enorme esforço de preparação e submissão 

das propostas, de dezenas de colegas, além do enorme volume de trabalho e responsabilidade 

envolvidos no julgamento pelos membros do CA, se traduzam em uma implementação que, até o 

momento, se mostrou extremamente aquém do volume e da qualidade da demanda apresentada. 

 

01 de junho de 2021. 

 

 

Subscrevem: 

 

 

Carlos Alberto Caroso Soares (UFBA), Fabíola Rohden (UFRGS) e Ricardo Ventura Santos 

(UFRJ e FIOCRUZ) (participantes do CA de Antropologia envolvidos na avaliação do Chamada 

CNPq 16/2020 - Bolsas no País e no Exterior) 

 


