CARTA DE MARINGÁ
Palavras Iniciais
A área de Linguística e Literatura, por meio de seus Programas de Pós-graduação, cumpre
historicamente um papel importantíssimo na formação de quadros especializados para a pesquisa, o
ensino, a extensão, a preservação da diversidade de línguas, literaturas e culturas no Brasil. Forma
professores para todos os níveis de ensino, tradutores, pesquisadores, intérpretes, críticos, editores e
profissionais que impactam diretamente a economia, a cultura e o desenvolvimento da sociedade
brasileira. É inadmissível que, a exemplo do que ocorreu com Museu Nacional e o Museu da
Língua Portuguesa, esta área de conhecimento e seus Programas de Pós-graduação sofram ataques
de políticas que não as valorizam e ameaçam a sua existência.
Por isso, a ANPOLL – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Letras e
Linguística – se posiciona:
1. Pela suspensão imediata dos cortes de bolsas de estudos, investimentos imprescindíveis para a
formação de nossos alunos pesquisadores;
2. Contra a precarização da infraestrutura e das condições de trabalho de Programas de Pósgraduação existentes;
3. Contra a retirada de investimentos e o fechamento de Programas de Pós-graduação;
4. Pelo fortalecimento de Programas de Pós-graduação que têm papel estratégico regional na
formação de quadros especializados que dinamizam o progresso científico, sociocultural e
econômico;
5. Pela preservação e fomento de Programas de Pós-graduação de línguas e literaturas estrangeiras,
estudos clássicos, línguas indígenas e de outros grupos linguísticos minoritários;
6. Contra a precarização e o fechamento dos mestrados profissionais (PROFLETRAS).
Essa carta foi redigida pela comissão, composta dos seguintes coordenadores:
Prof. Dr. Marcos Luiz Wiedemer (UERJ)
Profa. Dra. Juliana Perez (USP)
Prof. Dr. Miguel Oliveira Jr. (UFAL)
Prof. Dr. Augusto Massi (USP)
Prof. Dr. Arnaldo Franco Jr. (UNESP- S. José do Rio Preto)
Prof. Dr. Alexandre Flory (UEM)
Prof. Dr. Julio Cesar Neves Monteiro (UnB)
Prof. Dr. Aroldo José Abreu Pinto (UNEMAT)
e aprovada na XXXIV Assembleia da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras
e Linguística – ANPOLL – em 28 de junho de 2019, em Maringá-PR.
Prof. Dr. Frederico Augusto Garcia Fernandes
Presidente da ANPOLL (2018-2020)

