
 

Texto Base ao 27º Congresso da ANPG 

Pacto pela vida e pela democracia - Pós-graduandas (os) em defesa da ciência e da (o) 

pesquisador (a) 

 

 

Chegamos ao 27º Congresso Nacional de Pós-Graduandos em meio a uma crise sanitária 

e humanitária como decorrência da pandemia do COVID-19. As vidas ceifadas pela 

disseminação do Novo Coronavírus já atingem a casa dos milhões entre mortos e infectados 

pelo vírus. Por outro lado, a pandemia tem evidenciado as contradições e limites do sistema 

capitalista mundial. Observamos os Estados Unidos, o país hegemônico econômica, militar e 

politicamente no sistema mundial capitalista, liderar também a lista de países em número de 

infectados e mortos, demonstrando os limites de um sistema de saúde privado, as consequências 

do negacionismo científico propagado por Donald Trump e a dificuldade de uma economia 

capitalista organizar a produção social para salvar vidas.  

Enquanto isso, aqueles países com forte presença do Estado como promotor de políticas 

de bem-estar social e forte investimento público em C&T, como China e Cuba, conseguiram 

superar a pandemia em curto prazo, criando as condições econômicas e sociais para a realização 

do isolamento social e apostando em pesquisa e desenvolvimento de medicamentos, 

equipamentos de saúde e de proteção individual necessários ao diagnóstico e tratamento da 

doença. 

No entanto, a a pandemia do Novo Coronavírus tem provocado a aceleração de 

fenômenos oriundos da crise econômica, que prolonga-se desde 2008 sem conseguir 

reestabelecer as taxas de lucro e os patamares de acumulação de capital. As saídas apontadas 

pelas elites, tem delegado o ônus aos trabalhadores e trabalhadoras e aumentado a concentração 

de riquezas nas mãos de poucos bilionários. Como resposta, em todo mundo, a juventude, as 

trabalhadoras e trabalhadores têm dito: “não vamos pagar pela crise”. 

Esta ação dos grupos dominantes expressa-se na intensificação da política 

ultraneoliberal na maior parte do globo. Nesse contexto, promovem o saqueio de fundos 

públicos, a privatização de empresas estatais, o desmonte e terceirização dos serviços públicos 

e a precarização das condições de trabalho. Constroem um “Estado mínimo” no que tange as 

políticas sociais enquanto os lucros do 1% mais rico aumentam vertiginosamente. 



 

No Brasil, o cenário político se encontra um contexto de extrema instabilidade desde o 

golpe de Estado contra a presidenta Dilma Rousseff em 2016. A Pandemia agrava ainda mais 

a situação provocada pela aprovação da Emenda Constitucional 95. Aliado a isso, a Reforma 

da Previdência, a Reforma Trabalhista e a Lei das Terceirizações promovem cortes nas 

universidades e na pesquisa, sucateamento do SUS, precarização das condições de vida das 

trabalhadoras e trabalhadores. O aumento do desemprego, da terceirização e da informalidade 

permitem que o número de trabalhadores informais supere o número daqueles com registro em 

carteira. Nessa situação, a desigualdade marca a população brasileira na pandemia, desde a 

possibilidade ou impossibilidade de realizar o isolamento social em condições dignas ao nível 

de acesso aos hospitais, diagnósticos e ao tratamento adequado. 

O programa político dos conservadores é nefasto para a grande maioria da população e 

tem demonstrado no cotidiano suas consequências. Por isso, não é um programa de fácil 

aplicação e tem exigido a articulação de setores distintos para sua implementação em todo o 

mundo, principalmente segmentos ultraliberais e fascistas. Nesse cenário, de crescimento da 

extrema direita no mundo, movimentos de massa conservadores e reacionários com base no 

descontentamento com o desemprego e as precárias condições de vida impostas pelas políticas 

neoliberais se fortalecem. Uma onda reacionária, autoritária e de austeridade contra os povos 

está em curso. No Brasil, em particular, a ascensão de forças como a Lava-jato e do 

bolsonarismo, cultivam o descrédito das instituições políticas para colocar no lugar um regime 

antidemocrático, capaz de implementar, pela força, o projeto ultraliberal marcado por 

privatizações do patrimônio público, ataques aos direitos históricos dos trabalhadores e 

trabalhadoras e a fragilização da soberania brasileira sobre nossas riquezas naturais e nosso 

território. 

O método político utilizado pelo governo subverte cotidianamente o Estado democrático 

de Direitos.  Ataca poderes constituídos do Congresso Nacional e do judiciário; gerou uma rede 

de difusão de notícias falsas e de disseminação do ódio nas mídias sociais voltada à criação de 

inimigos internos na sociedade e formou um exército de milícias pronto para defender do seu 

projeto. Além disso, empreende uma agenda com o objetivo explícito de derrotar os avanços 

em políticas públicas interessadas na emancipação popular, evidente sobretudo com a ocupação 

das Universidades por sujeitos que sempre tiveram esse espaço negado: negros e negras, 

mulheres, indígenas, quilombolas, uma vez que historicamente foi um espaço hegemonizado 

pela elite brasileira. 



 

Para o bolsonarismo, os inimigos da nação são a educação e a ciência, justamente de 

onde, em maio de 2019, surgiu o primeiro grande movimento de oposição popular ao governo 

Bolsonaro-Mourão. Milhares de estudantes, professores/as, pesquisadores/as, mães e pais 

saíram às ruas, contra os cortes nas universidades federais, na educação e nas bolsas de estudo. 

O “Tsunami da Educação” deu o tom da resistência que o governo enfrentaria. 

Essa realidade se agravou ainda mais em 2020, com a pandemia mundial da COVID-

19, dando contornos ainda mais dramáticos ao sofrimento do povo brasileiro, que teve quase 

130 mil vidas ceifadas pela política genocida do governo Bolsonaro. Atitudes anticientíficas e 

negacionistas do discurso e prática bolsonarista tem servido a uma falsa polarização entre a 

defesa da vida e da economia, entre saúde e emprego, buscando legitimidade às reformas 

ultraliberais, manutenção do teto de gastos, achatamento dos salários da classe trabalhadora e 

para o ataque às liberdades democráticas. Os graves ataques se intensificam no momento em 

que a pesquisa, a ciência e o papel das universidades públicas se colocam na centralidade da 

luta pela vida. 

Com isso, aumentou a perseguição às instituições de ensino e científicas, através da 

imposição de reitores nas universidades federais e institutos federais, ferindo a autonomia 

universitária e científica, o que se evidencia com a perseguição às pesquisas voltadas a uma 

narrativa e prática contra-hegemônicas, reforçado por um falso discurso de defesa de uma 

suposta neutralidade. Além disso, a intervenção em institutos de pesquisa como o INPE e 

afetando o financiamento com cortes e programas como o Future-se. Este projeto de 

desfinaciamento e esvaziamento da pós-graduação e da Ciência se inicia com a aprovação da 

Portaria 34 e o corte nos recursos que seriam destinados às instituições de ensino. 

A agenda ultraliberal capitaneada pelo ministro da economia, Paulo Guedes, está sendo 

enfrentada com lutas e greves, a exemplo das trabalhadoras e trabalhadores da Casa da Moeda 

e da Petrobrás, no início de 2020, e dos Correios, em curso. O orçamento apontado na proposta 

de lei orçamentária para 2021 é draconiana. Reduz em 15% orçamento das universidades 

federais, em 30% o orçamento da CAPES – reduzindo de 2,8bi para 1,9 bi, em 57% o orçamento 

do CNPq – reduzindo de 1,3 bi para 560 milhões. A recomposição desses valores estaria 

submetida a complementação orçamentária incerta, ao longo do ano, causando grande 

instabilidade para a pesquisa no país. 

A resistência ativa nas redes e nas ruas nos possibilitou derrotar muitas iniciativas 

regressivas do governo através de forte atuação junto ao Congresso Nacional. A união dos 



 

movimentos sociais, sindicais, educacionais e científicos foi e continuará sendo fundamental 

para derrotar a PLOA 2021 e a Reforma Administrativa.  

Organizar a resistência é parte da luta para derrotar esse governo. Combater a pandemia, 

investir em ciência e educação é um passo importante para reconstruir o país dessa profunda 

crise. As saídas para esse cenário passam necessariamente pela união de amplas forças sociais 

dispostas a defender a democracia, uma política econômica pautada pela geração de emprego e 

soberania sobre os setores estratégicos da economia, a exemplo das resistências antifascistas 

organizadas na primeira metade do século XX e as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo 

que contribuem para organização da luta política desde 2015. Nenhuma instituição, 

isoladamente, conseguirá derrotar o bolsonarismo. Ao mesmo tempo, é fundamental aprofundar 

a unidade dos movimentos populares, sindicais, científicos e de juventude para derrotar a 

política neoliberal. 

 

Por isso defendemos:  

 

 Fortalecimento de espaços democráticos e populares de unidade em defesa da 

democracia, dos direitos, da vida e da soberania; 

 Em defesa dos orçamentos da educação, da Ciência e das agências de fomento; 

 A liberação do FNDCT! Pela aprovação do PLP135/2020; 

 O investimento de 25% do fundo social do Pré-sal para C&T! 

 Apoio a um projeto de iniciativa popular de investimento de 4% do PIB em 

C&T! 

 Ampla unidade para derrotar o fascismo! Fora Bolsonaro-Mourão! 

 Em defesa da autonomia universitária! 

 Contra a Reforma Administrativa que destrói o serviço público; 

 Contra o PL 529/20 do Governo Dória, que ataca autonomia universitária e 

financeira das estaduais paulistas e FAPESP 

 

  

 

 



 

Em defesa da Pós graduação e da valorização da pesquisa e dos pesquisadores (as) 

brasileiros (as) 

 

O ano de 2020 é um ano de mudança de ciclo para a pós-graduação brasileira. Encerra-

se o PNPG – Plano Nacional de Pós graduação 2011-2020 e é preciso refletir sobre o novo ciclo 

e sobre os novos desafios. É o momento de apontar qual modelo de pós-graduação desejamos? 

Quais rumos defendemos para o desenvolvimento da ciência e tecnologia? Estamos satisfeitos 

com nosso modelo de internacionalização de pesquisa? Por que a saúde mental não ocupa um 

lugar de centralidade nos debates? Como universalizar a nível nacional as políticas de inclusão, 

como as ações afirmativas? Por que no século XXI o trabalho de pesquisa permanece tão 

desvalorizado? Como garantir que o espaço acadêmico não seja um lugar de violência política 

e epistêmica contra mulheres, negros e negras, população LGBT+, quilombolas, indígenas e do 

campo? 

 Precisamos de uma pós-graduação profundamente vinculada a um projeto de 

sociedade que tenha como centro o desenvolvimento econômico-social equânime de todas as 

regiões do vasto território brasileiro e enfrente as visões mercadológicas da pesquisa e da 

ciência. Que seja popular, abrangendo todas as necessidades e a diversidade da nossa gente, 

principalmente aqueles/as historicamente excluídos/as do acesso a educação e à pesquisa, ou 

seja negros e negras, povos originários, pessoas com deficiências, mulheres e LGBTQI +.  

A pós-graduação se expandiu nas últimas duas décadas e buscou se expandir por todas 

as regiões do país. No entanto, a redução de orçamentos tem ameaçado esse processo, podendo, 

inclusive, retroceder. Faz parte desse projeto de desmonte a centralização de recursos em 

Universidades do sul e sudeste, mantendo a histórica exclusão do Nordeste, Norte e instituições 

interiorizadas. 

Em 2015, ano de vigência do projeto “Ciência sem Fronteiras”, contava com 92.146 

bolsas no sistema. Desde então, vive uma diminuição dos recursos e uma permanente ameaça 

de corte de bolsas de estudo, especialmente a partir de 2018.  A CAPES chegou a ter R$ 7,45 

bilhões de orçamento global, sendo R$ 2,21 bi para as bolsas de estudos (apenas bolsas de mestrado 

e doutorado). Agora, em 2020, o recurso total da Capes é de R$ 3,76 bi, sendo apenas R$ 1,87 bi 

alocado em bolsas, o que na prática permite a concessão das 84.076 bolsas atuais. Esse número 

representa um corte de 8070 bolsas desde 2015. 



 

O recente modelo de distribuição de bolsas de estudo e a sua implementação abrupta 

através da Portaria 34, aprofundou o cenário de desigualdades regionais na produção científica, 

e apontam para a necessidade de aumento significativo de orçamentos. A tentativa de gerir a 

escassez de recursos através de critérios que privilegiam programas mais bem avaliados não 

condiz com os desafios do PNPG vigente e muito menos com os desafios de um país em grave 

crise. Ao contrário, reforça a política de estabelecer Centros de Excelência em algumas 

universidades, voltados às prioridades de pesquisa orientadas por perspectivas mercantis, 

enquanto a maior parte dos programas é sucateado e os interesses nacionais negligenciados .  

A região Nordeste, por exemplo, detinha 7.595 bolsas de mestrado (7.031 vinculadas aos 

programas e 564 de empréstimo) e 7.791 de doutorado (7.585 do programa e 206 de empréstimo), 

totalizando 15.386 estudantes. Sob os efeitos dos novos critérios, que reduzem as concessões 

particularmente de programas 3, 4 e 5, o Nordeste passou a contar com 14.266 bolsas, na soma de 

mestrado (7.682) e doutorado (6.584), uma redução de 1.120 benefícios, aí já incluídas as que 

migraram de programas para empréstimo. Os estados da região mais industrializada do país, o 

Sudeste, que somados detinham 38.015 bolsas de mestrado e doutorado, agora chegam a 41.122 

bolsas, um acréscimo de 836 nos mestrados e 2.371 nos doutorados. 

Foram 12.118 bolsas convertidas em cota empréstimos, distribuídas majoritariamente em 

PPGs 3, 4 e 5 (1975, 4570, 3544, respectivamente), que merecem nosso acompanhamento para que 

se mantenham no sistema, e mais do que isso, devemos lutar para que não sejam retiradas desses 

programas. (Tabela 1). Esse número de bolsas empréstimos correspondem por cerca de 15% do total 

de benefícios concedidos, sendo 4.630 na área de ciências da vida, 3.750 na área de exatas e 

tecnologia e 3.738 entre aquelas disponibilizadas para as ciências humanas. Esses dados apontam 

para um rombo no financiamento das ciências humanas, já que 87% de seus cursos estão 

concentrados nos PPG 3, 4 e 5. 

Outras iniciativas têm afetado as humanidades como é o caso da Portaria 1.122, editada pelo 

Ministério de Ciência e Tecnologia, que retirou as ciências humanas dos eixos prioritários para os 

projetos de pesquisas a serem financiados entre 2020 e 2023. A pressão da comunidade acadêmica 

fez com que a portaria fosse alterada, mas o recuo, ainda assim, submete as humanidades a outras 

áreas do conhecimento ditas estratégicas. 

A redução de orçamento de bolsas e a maior concentração de fomento em determinadas 

regiões do país apontam para uma estagnação e até diminuição do alcance da pós-graduação, num 

momento que a expansão e a consolidação da pós-graduação em todo o território nacional ainda é 



 

um grande desafio. A meta de formação de 60 mil mestres anualmente foi alcançada, mas a meta de 

formar 25 mil doutores permanece como um desafio. Hoje, nós formamos 20 mil doutores/doutoras 

por ano, mas a crise de perspectiva já é sentida na diminuição na procura pelo ingresso no doutorado 

nos PPGs em todo o país.  

 

Desafios do PNPG  

 

 A próxima década exigirá novos esforços de financiamento do MEC e MCTI; o 

fortalecimento das agências estaduais de fomento; democratizar a gestão da pós e a maior 

vinculação com projetos estratégicos vinculados às grandes demandas sociais dos trabalhadores, 

desempregados e da juventude, do campo e da cidade, além da garantia dos segmentos 

representativos da pós-graduação terem espaços de construção das políticas para a área. 

Precisamos avançar na cooperação e integração nacional, buscando a redução das 

diferenças regionais e do desenvolvimento científico através do enfrentamento à desigualdade 

regional do fomento à pesquisa e consolidando programas de pós em todas as regiões do país. 

A defesa do nosso território, da Amazônia Azul e toda a floresta amazônica, da imensa costa 

brasileira e o desenvolvimento regional depende da existência de projeto nacional, de 

integração de saberes, cooperação e volume crescente de investimentos. 

A defesa das humanidades, de todas as áreas do saber e do pensamento crítico virou um 

tema central diante do obscurantismo do governo Bolsonaro; o fortalecimento da 

internacionalização a partir do eixo sul-sul entre América Latina, África e BRICS; pelo 

fortalecimento da Interdisciplinaridade como parte da estratégia de integração de saberes e 

tornar mais complexa nossa pesquisa científica e a integração cada vez maior do sistema 

nacional de educação, que vai da educação básica à pós-graduação. 

Precisamos avançar mais nas políticas que assegurem melhores condições de 

acolhimento e de trabalho aos pós-graduandos. Isso inclui a estruturação de políticas que 

abranja desde a saúde mental, enfrentando temas que levam ao sofrimento psíquico como 

relações de assédio entre orientador e orientando (a), assédios morais, sexista, racista que levam 

a depressão e suicídio. Assim como, enfrentar questões estruturais que condicionam o ambiente 

de adoecimento, com a ampliação do número e o reajuste de bolsas, uma produção acadêmica 

que considere as condições de formação e pesquisa, a qualidade e impacto social dos artigos, 

dissertações e teses. Além de um plano de inserção no mundo do trabalho para mestres e 



 

doutores, de modo a combater o elevado desemprego entre mestres e doutores, fator gerador de 

incertezas e falta de perspectiva. Reforçamos ainda a necessidade de políticas específicas 

voltadas para garantia de acesso e permanência das mulheres, principalmente as mães, negras, 

indígenas e LBT. 

Mas o PNPG precisa tratar também dos direitos dos pós-graduandos como férias, 

previdência e a valorização da pesquisa na pós-graduação como um trabalho que precisa ser 

melhor reconhecido. O debate sobre ampliação de prazos no contexto da COVID-19 é um bom 

exemplo como o tema precisa de mais atenção. Poucas universidades reconheceram a condição 

excepcional do momento, como a USP que concedeu, por pressão do movimento de pós-

graduandos organizado, 12 meses de prorrogação de prazos. Ainda assim, uma medida limitada 

caso não seja acompanhada por igual prorrogação das bolsas pelas agências de fomento. 

 Assim como as políticas afirmativas que precisam de mais impulso para serem 

instrumentos efetivos de reparação de desigualdades históricas. Defendemos que as cotas na 

pós virem Lei e sejam acompanhadas de um conjunto de ações que forneçam suporte ao 

ingresso e permanência desses jovens na pós-graduação, como: bolsas de estudo, políticas de 

assistência estudantil, alimentação, moradia, saúde e inclusão digital. Além da oferta de acesso 

a estudos de línguas estrangeiras e medidas de equalização de conhecimentos. Vale destacar 

que a obrigatoriedade de ter fluência em línguas estrangeiras é um desafio ainda maior para as 

populações tradicionais, tendo em vista que, muitas das vezes, a própria língua portuguesa já é 

sua segunda língua, visto que podemos perceber em diversas etnias indígenas a alfabetização 

bilíngue.  

 Por fim, o tema da avaliação institucional, que tem sido muito atacada pelos setores 

privatistas e liberais do governo que desejam a completa desregulamentação da pós-graduação 

no país. Desejamos um processo avaliativo que leve em consideração as especificidades das 

diferentes áreas do conhecimento para estabelecer seus referenciais, considerando as 

necessidades estratégicas da educação e pesquisa públicas brasileiras, sob pena de cometer 

distorções ao exigir produtividade dos diversos programas a partir da área de biológicas, por 

exemplo.   

Defendemos um modelo que crie maior equilíbrio entre as diversas características dos 

programas que compõe o sistema de pós-graduação brasileira e dê maior reconhecimento do 

impacto social das produções como elemento da avaliação. Com isso, ganham as ciências 

humanas, e ganham os conhecimentos voltados à resolução dos problemas econômicos e sociais 



 

enfrentados pela maioria da população, com especificidades locais e que contribuem na 

elaboração de políticas públicas, por exemplo.  

Qualquer tentativa de mudança na avaliação precisa ser acompanhada de muito debate 

na comunidade acadêmica. Nesse sentido, é fundamental reabrir do debate sobre a 

implementação de EAD na pós. Não podemos permitir critérios que ponham em risco a 

qualidade, bem como a abertura indiscriminada de cursos de mestrado e doutorado 

profissionais, como solução para formação rápida que atende exclusivamente às necessidades 

do mercado e aos interesses dos conglomerados privados da educação, que muitas vezes 

sobrepõe as atribuições do stricto sensu.   

 O debate sobre a adoção de um Qualis único para a avaliação de periódicos é um debate 

que se apresentou no relatório preliminar do PNPG, sugerido pela Comissão de 

Acompanhamento do PNPG na CAPES. Vemos esse indicativo com muita preocupação. 

 Existem diferenças significativas entre as diferentes áreas do conhecimento. A adoção 

de um parâmetro único pode levar a distorções avaliativas. Algumas áreas, como ciências 

biológicas e da vida, têm referências internacionais para avaliação de impacto das pesquisas 

que não se aplicam a outros campos do saber. Para as humanidades, esses padrões internacionais 

estão defasados, além de não refletirem o interesse por produções voltadas ao estudo de 

realidades sociais, econômicas, políticas e culturais particulares, vinculados a temas candentes 

para povos e regiões em distintos estados nacionais.  

 Portanto, é importante que seja preservada a autonomia das grandes áreas de saber e que 

se consiga constituir e apresentar à comunidade acadêmica um conjunto de referências que 

ajudem a situar qualidade, pertinência e impacto, este visto em diversas dimensões, inclusive 

social.  

 

Por isso defendemos: 

 

 A implementação de 2% do PIB em Ciência e tecnologia; 

 O investimento de 10% do PIB em Educação Pública; 

 Fim do Teto de gastos; 

 Pelo fim da Lei de Responsabilidade Fiscal e por uma Lei de Responsabilidade Social; 

 Ampliação dos recursos voltadas às agências de fomento aos patamares de 2015; 

 Fortalecimento das FAP’s e seus orçamentos; 



 

 Revogação da Portaria 34; 

 Combater a privatização do pré-sal com a rediscussão do Fundo Social do Pré-Sal e a 

garantia de investimento em saúde, educação, pesquisa, ciência & tecnologia; 

 Assegurar Cooperação e Integração Nacional a serviço das necessidades sociais e 

populares; 

 Articulação com o Sistema Nacional de Educação: defendemos a maior presença da 

Pós-graduação nas escolas, a estruturação de grupos de pesquisa e apoio à clubes de 

ciência. Além da recomposição orçamentária para os programas Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID e Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Cientifica - PIBIC que desenvolvem papel formativo e integrador 

na relação academia-escola-sociedade; 

 Em defesa das humanidades, de todas as áreas do saber e do pensamento crítico; 

 Fortalecimento da internacionalização a partir do eixo sul-sul entre América Latina, 

África e BRICS: Ampliação de convênios com universidades do continente africano e 

da América Latina; Defesa da legitimidade do espanhol como língua estrangeira válida 

para ingresso em toda a pós-graduação brasileira; Incentivo de cursos de línguas 

indígenas e africanas nas Universidades de modo a melhor estruturar os diálogos e de 

estreitar as relações com povos originários e, também, para possíveis parcerias com o 

continente africano. 

 Fortalecer a construção do Espaço Latino-americano e Caribenho de Educação Superior 

(ENLACES) 

 Impulsar a Jornada Continental em Defesa da Universidade e da Ciência levada adiante 

pelo ENLACES 

 Fortalecimento da Interdisciplinaridade na pós-graduação brasileira; 

 Em defesa das ações afirmativas na pós graduação: A aprovação do projeto de lei que 

torna obrigatória a política de cotas na pós-graduação brasileira; A defesa de uma 

distribuição alternativa de bolsas que considere critérios interseccionais para atribuição, 

regulamentada pela CAPES e pelo CNPq em diálogo como os movimentos sociais;- 

Levantamento institucional, por parte da CAPES, do CNPq e das Agências de Fomento 

Estaduais, acerca da composição étnico-racial do corpo discente de pós-graduação, bem 

como o desenvolvimento de estudos comparativos que acompanhem anualmente os 

impactos da política de cotas na transformação da pós-graduação brasileira, de modo a 



 

alcançar, nesse espaço, uma representação mais fiel à composição racial da população 

brasileira;  

 Em defesa de um modelo de avaliação que não seja marcado pelo produtivismo sem 

critério, mas a avaliação das diferentes áreas do saber a partir de critérios coerentes com 

suas particularidades e que leve em consideração novos elementos como impacto social 

da produção 

 

 

 

PELA VALORIZAÇÃO DA PESQUISA E DO PESQUISADOR: EM DEFESA DO 

PLANO EMERGENCIAL ANÍSIO TEIXEIRA  

 

Anísio Teixeira foi o fundador e primeiro presidente da CAPES. Importante pensador 

da educação brasileira, compreendia profundamente o papel do conhecimento  e no combate às 

desigualdades sociais; acreditava que a educação de qualidade não deveria ser um privilégio 

das elites, mas sim uma “grande máquina de se construir democracias”.  

Buscamos referenciar sua trajetória, pois, o projeto que se materializa no Plano 

Emergencial possui dimensão estratégica, como era seu pensamento. Teixeira pensava um 

projeto para o Brasil a ser construído em longo prazo, visando sua autonomia e soberania. 

Consoante a seu pensamento, acreditamos que a reconstrução do país só será possível se 

tivermos capacidade de . Além disso, vincular a educação, ciência e tecnologia à realidade 

brasileira e às necessidades sociais, enfrentando a dependência econômica, cultural e 

tecnocientífica. E essa capacidade só será possibilitada por meio da ciência e da autonomia 

sobre a produção de conhecimento, com investimento público. 

Precisamos seguir investindo na formação de profissionais de alta capacitação em todas 

as áreas do saber. O Brasil possui, segundo a UNESCO, cerca de 700 pesquisadores por milhão 

de habitantes, enquanto, para a mesma proporção, a China possui 1.100, a Rússia 3.100, a União 

Europeia 3.200, os Estados Unidos 3.900, Coréia e Singapura 6.400, Israel 8.300. Na América 

Latina, o Brasil está em segundo lugar, abaixo da Argentina, que tem 1.200 pesquisadores por 

milhão de habitantes. Hoje, estamos formando 20 mil doutores por ano, quando a meta do 

PNPG aponta para 25 mil doutores.  



 

Para isso, uma estratégia nacional deveria estabelecer mais investimentos na formação 

de cérebros no país, entretanto, o governo caminha em direção à desvalorização da carreira 

científica. Por isso, propomos à sociedade e ao Congresso Nacional um Plano Emergencial 

com objetivo de incentivar a formação, retenção e fixação de pesquisadores em todo o território 

nacional.  

Os mestres e doutores brasileiros se encontram em muita dificuldade. Sem 

financiamento e incentivo profissional, são obrigados a conciliar pesquisas com trabalho 

precarizado, esconder suas qualificações dos currículos para serem contratados com salários 

menores ao equivalente a suas formações, abandonar a carreira científica ou sair do país.  

Qualquer uma dessas hipóteses, representa, primeiramente, um desperdício de recursos 

públicos, já que a imensa maioria dos pesquisadores brasileiros se forma nas universidades 

públicas e, alguns, com bolsas de estudo. Representa sobretudo um desperdício de talentos e de 

potencial resolutivo dos problemas brasileiros, que muitos, ao deixarem o Brasil, passam a 

investir sua capacidade criativa no desenvolvimento de outros países.  

Para agravar este contexto, o advento da pandemia do Coronavírus impõe uma nova 

realidade de aprofundamento da crise levando a depressão econômica e redução investimentos 

públicos, além de interferir profundamente na produtividade do trabalho intelectual. Pesquisas 

realizadas pelo grupo Parent in Science evidenciam como o trabalho remoto, o acúmulo de 

tarefas domésticas e o exercício da maternidade e paternidade impactaram negativamente a 

produção acadêmica entre pós-graduandos, professores e pesquisadores. Apontam também, 

como veremos, para o agravamento do cenário observado sob o espectro de gênero e raça. As 

mulheres são as mais atingidas, havendo um impacto ainda maior entre as mulheres negras. Os 

menos impactados foram homens brancos.  

Os dados da pesquisa mostram que, entre docentes, 40% das mulheres sem filhos não 

concluíram seus artigos, contra 20% dos homens. 52% das mulheres com filhos não concluíram 

seus artigos, contra 38% de homens. Entre pós-doutorandas a proporção daquelas que não 

conseguiram submeter artigos foi de 50,8% de mulheres sem filhos, contra 32,4% de homens 

sem filho. E de 66% mulheres com filhos, contra 41,6% de homens com filhos. 

Na pós-graduação, a proporção entre pós-graduandos que não conseguem trabalhar 

remotamente é de 65,9% de mulheres sem filho, contra 58,9% de homens sem filhos. E de 89% 

de mulheres com filhos, contra 79,4 de homens com filhos. Essas proporções se agravam mais 

quando se inclui a variável raça. Entre docentes, responderam que concluíram artigos 47,3 % 



 

de mulheres negras e 50,1% mulheres brancas. Entre os homens a proporção fica em 63,2% 

homens negros e 70,4% homens brancos. Entre pós doutorandos, que submeteram artigos, 

foram 31,1 % de mulheres negras e 38 % de mulheres brancas.  Entre pós-graduandos, que 

conseguem trabalhar remotamente, são 25,7% mulheres negras e 27,8% mulheres brancas e 

entre homens 32,4% negros e 38,7% brancos. 

A Organização Internacional do Trabalho aponta que um dos legados da pandemia é 

justamente o aprofundamento das desigualdades entre homens e mulheres no mercado de 

trabalho. As mulheres representam três quartos do trabalho não remunerado no mundo, ou seja, 

trabalhos domésticos, cuidados reprodutivos e com familiares. 

Por isso, o Plano Emergencial virou um projeto de lei 4412/2020 e 4413/2020, 

apresentado pelo Deputado Federal Orlando Silva para que possamos disputar os orçamentos, 

no Congresso Nacional, para uma agenda de valorização da pesquisa e dos jovens pesquisadores 

brasileiros e brasileiras. 

 

 Auxílio Emergencial para todos os pós-graduandos brasileiros pelo período que 

durar a pandemia; 

 Plano Emergencial de concessão de 50 mil bolsas de Pós-doutorado, como forma 

de reter e fixar cérebros em todo o território Nacional;  

 150 mil novas bolsas de mestrado e doutorado; 

 Reajuste do valor das bolsas que se encontram por 7 anos sem reajuste;  

 Prorrogação das bolsas de todos os pós-graduandos vigentes, sem que isso 

signifique a não concessão de bolsas ao novo discente ingressante na pós-

graduação; 

 Ampliação de todos os prazos dos pós-graduandos e pós-graduandas no período 

da pandemia pelo prazo de um ano em todos os programas de pós-graduação do 

país; 

 Aumentar o prazo para submissão em editais de fomento;  

 Flexibilizar o prazo para prestação de contas e relatórios de projetos;  

 Constar no Currículo Lattes o número de filhos dos pesquisadores e 

pesquisadoras; 

 Aumentar o tempo de análise do currículo para mulheres com filhos, em editais 

de financiamentos e concursos;  



 

 Elaboração de editais específicos aos grupos mais atingidos, para evitar um 

aumento da disparidade de gênero e raça, agravando uma situação crítica que já 

existe. 

 

FORTALECENDO O MOVIMENTO NACIONAL DE PÓS-GRADUANDOS 

 

A importante reconquista da democracia brasileira foi construída politicamente através 

da forte atuação da sociedade, com protagonismo das trabalhadoras e trabalhadores e dos 

movimentos sociais. Foi nesse contexto que nasceu, em 1979, o Movimento Nacional de Pós-

graduandos, fruto da reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

(SBPC), organização criada em 1968, responsável por germinar um  e um importante 

instrumento de organização e de luta para a importante missão de defesa da ciência e da 

pesquisa no Brasil. Assim, A ANPG surge como entidade, em 1986, gestada a partir da 

organização desses Encontros Nacionais de Pós-graduandos, num ambiente de 

redemocratização, fincando suas raízes na defesa da ciência, da soberania e da democracia 

brasileira.  

A luta pelos direitos sociais e pela democracia está presente em nossa formação e se 

tornou uma tarefa urgente na atualidade. São inúmeras as tarefas que nos impõe a resistência 

ao desmonte da ciência, da educação e soberania nacional. A exemplo do Tsunami da Educação, 

da luta contra os cortes de bolsa e contra a portaria 34, precisamos manter a vigília, o movimento 

organizado e atuar sempre em parceria e unidade com as entidades do movimento social, 

sindical, educacional e cientifico. 

Foi em unidade com a UNE, UBES, e outras entidades que derrotamos o Ministro da 

Educação Abraham Weintraub nos cortes, no adiamento do ENEM, na tentativa de impor 

reitores biônicos nas universidades, na tentativa de revogar as medidas de incentivo a cotas 

raciais na pós-graduação e na tentativa de acessar dados sigilosos dos estudantes através do ID 

estudantil. Derrotamos, até aqui, o “Future-se”, a medida provisória que visava tomar os 

patrimônios das universidades, a tentativa de extinguir o CNPq, de tirar integralmente as áreas 

de humanidades dos editais de fomento, o projeto “escola sem partido”, dentre outros ataques 

à educação e à ciência. No fim, derrubamos o pior ministro da história da educação até o 

momento.  



 

Essas experiências de resistência levaram ao crescimento e amadurecimento do 

movimento nacional de pós-graduandos. A organização e participação se tornaram mais 

orgânicas, principalmente pelas APGs, que ampliaram sua atuação: muitas se reorganizaram, 

reconstruíram gestões, outras foram fundadas e se colocaram a construir a luta no cotidiano de 

muitas Universidades no Brasil.  

A organização das APGs de forma articulada, por todo o país, tem fortalecido 

intensamente a luta dos pós-graduandos nas universidades e nas ruas e deve seguir sendo 

ampliada e incentivada. A exemplo da importante atuação das APGs paulistas, mineiras, do 

Amazonas, do Rio de Janeiro, e da região sul, devemos seguir estimulando a ampliação do 

movimento de pós-graduandos e pós-graduandas em outras regiões e estados. 

 A ouvidoria da ANPG, criada em 2018, foi responsável pelo atendimento de mais de 

650 casos nessa gestão, de diversas naturezas. Auxiliamos e orientamos em casos de assédio, 

problemas com editais das agências de fomento, relação com os programas de pós-graduação 

das instituições de ensino e orientadores, além de auxiliar e orientar diversas associações de 

pós-graduandos com a resolução de problemas locais. Essa iniciativa deve ser fortalecida no 

próximo período. 

 Assim como a realização de encontros setoriais como encontros de estudantes negros e 

negras e mulheres. O fortalecimento de fóruns de saúde e de educação, que ficaram inativos no 

último período.  

 A criação de um Fórum de Ações Afirmativas da ANPG para aprofundar o debate sobre 

a implementação e o acompanhamento dessas políticas nas universidades brasileiras, bem como 

para acompanhar e pressionar a aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional. Esse fórum 

se coloca como essencial no atual contexto de ataque às cotas étnico-raciais e deve 

necessariamente discutir a política de ingresso articulada a possibilidades de permanência na 

pós-graduação, como uma distribuição alternativa de bolsas que considere critérios 

interseccionais para atribuição.  

Um espaço de debate como esse é fundamental também para pensar como as ações 

afirmativas a nível de pós-graduação podem (e devem) ser ampliadas de modo a contemplar 

também outros grupos marginalizados na formação social brasileira, como é o caso de pessoas 

com deficiência, pessoas trans e refugiados. 



 

Se faz necessário também a realização de um Seminário que discuta a condição dos pós-

graduandos e pós-graduandas no contexto da pandemia e as condições para o retorno das 

atividades acadêmicas e de pesquisa, além da atual situação da implantação do ensino remoto. 

A ANPG articulada aos amplos movimentos e atos de contestação se fazem 

indispensáveis, tendo a consciência de que qualquer avanço em nossas pautas e reivindicações 

só será alcançada apostando na mobilização popular. 

 

 Os desafios permanecem imensos. Precisamos aprofundar ainda mais a organização do 

movimento nacional de pós-graduandos, cada vez mais apoiado nas APGs e na 

mobilização dos pós-graduandos e pós-graduandas brasileiros; 

 Continuar pautando com força a agenda de valorização da pesquisa e dos jovens 

pesquisadores brasileiros. A luta pelo reajuste de bolsas permanece central; 

 Aprovação do Plano Emergencial Anísio Teixeira; 

 Fortalecer ainda mais a ouvidoria como instrumento de auxílio jurídico direto aos pós-

graduandos nas suas diversas demandas; 

 Continuar a luta pela aprovação do PL das cotas raciais na pós-graduação;  

 Lutar por uma regulamentação de uma distribuição alternativa de bolsas que considere 

critérios interseccionais como raça, gênero e classe para atribuição; 

 Formular mais medidas de enfrentamento ao tema do sofrimento mental, situação cada 

mais dramática na pós-graduação; 

 Continuar a luta em defesa dos direitos dos pós-graduandos como previdência, 13ª bolsa 

e a luta contra o assédio e contra o racismo institucional;  

 Defesa da maternidade no Lattes e mais apoio às pesquisadoras mães; 

 Realização de um encontro para discutir o retorno das atividades acadêmicas e de 

pesquisa nas universidades e ensino remoto; 

 A criação do Fórum de Ações Afirmativas da ANPG que discuta, regularmente, o papel 

do movimento estudantil frente à ampliação e manutenção das políticas de ações 

afirmativas na pós-graduação brasileira. 

 Fortalecer a atuação da ANPG junto a OCLAE e as relações com entidades estudantis 

de todo o planeta. 

 Estimular a criação de entidades nacionais de pós-graduandos nos países da América 

Latina 



 

 Capilaridade da ANPG nas IES do interior. 

 

A REALIDADE DAS MULHERES PESQUISADORAS E A PERSEGUIÇÃO AOS 

ESTUDOS DE GÊNERO 

 

No bojo das mobilizações do 27º Congresso da Associação Nacional de Pós-

Graduandas/os, aconteceu nos dias 04 e 05 de setembro de 2020, de maneira remota, aconteceu 

o II Encontro de Mulheres Pós-Graduandas, por iniciativa da Diretoria de Mulheres com o 

conjunto da entidade. Os debates do II EME da ANPG acontecem em um cenário de 

aprofundamento da ruptura democrática onde o neoliberalismo, aliado ao conservadorismo, 

ataca os corpos, desejos e a vida das mulheres. Além disso, o incentivo a uma prática de 

violência e da normatização dos papéis de gênero patriarcais, reforçado cotidianamente pelo 

Governo Bolsonaro, especialmente pela figura da Ministra Damares, coloca as mulheres como 

principais alvos dessa política de exclusão e genocida. Algo que reforça o caráter misógino e 

patriarcal impetrado contra a primeira mulher presidenta, Dilma Roussef. A atuação do 

desgoverno Bolsonaro, somado a forma como a pandemia escancara a exclusão e violência 

contra as mulheres, faz com que nos sintamos cada vez mais inseguras em ocupar espaços que 

nos foram historicamente negados e que, devido às históricas lutas do movimento feminista, 

temos ocupado cada vez mais.  

No que diz respeito ao movimento de pós-graduação, as dificuldades que nos são 

impostas nos estimulam cada dia mais a lutar e nos organizar em nossas universidades. Estamos 

nas Associações de Pós-Graduandas (os), nas representações discentes, nos coletivos auto-

organizados e na Associação Nacional de Pós-Graduandas(os) de forma ativa por mais direitos 

para as mulheres pesquisadoras e em defesa do patrimônio e da ciência brasileira. De forma 

unificada e solidária temos conquistado, por meio de uma luta plural, feita de diferentes formas, 

em diferentes espaços e territórios, e por diferentes mulheres, com um objetivo em comum: 

ocupar os espaços para superar as hierarquias estruturais que ainda atravessam a Universidade.  

Para superar esses desafios impostos, a partir das discussões de nosso II EME da ANPG, 

propomos:  



 

 Fortalecimento da ouvidoria da ANPG com envolvimento das Diretorias de Mulheres, 

Combate ao Racismo e LGBT; buscando um encaminhamento político das demandas 

apresentadas, viabilizando um canal institucional que possibilite algum diálogo e 

amparo a estudantes de universidades sem representação discente;  

 Luta para uma nova avaliação dos currículos no período da pandemia;  

 Luta contra o assédio, dando centralidade à violência e exclusão sofrida pelas mulheres 

mães, não-brancas e LBT;  

 Travar luta pela mudança de critério na distribuição de bolsa da pós graduação que 

considere os critérios interseccionais, a nível de CNPq e CAPES para que não dependa 

inteiramente dos programas de pós: raça cor, classe social e número de filhos/as;  

 Plano de assistência estudantil para pós-graduandos (as) que promova e/ou fortaleça o 

direito à alimentação, transporte, moradia, saúde, creche, formação em língua 

estrangeira e atividades culturais no âmbito das instituições de ensino superior e centros 

de pesquisa;  

 Inquérito de abrangência nacional sobre o perfil dos pós-graduandos e das pós-

graduandas no país, que envolva levantamento relacionado à gênero, raça/cor da pele, 

questões socioeconômicas e demográficas diversas e parentalidade, entre bolsistas e não 

bolsistas, incentivando que os programas realizem levantamentos sobre gênero e raça, 

anualmente, a partir de seus editais, bem como incentivar as APG’s a buscarem, juntos 

às Pró-reitorias de Pós Graduação, a construção de GT para acompanharem a 

permanência de estudantes negras e negros na pós-graduação;  

 Travar a luta pela inclusão da maternidade nos processos seletivos do mestrado e 

doutorado; - Travar a luta pela inclusão do direito a licença maternidade, com extensão 

de bolsa, no pós-doutorado;  

 Luta política contra o patriarcado e em defesa da maternidade coletiva;  

 Luta por políticas públicas que garantam a permanência das mães na pós-graduação: 

creche ou auxílio creche; bolsa específica para dependentes, espaço das Universidades 

preparado para receber as crianças;  

 Incentivo na organização de coletivos nos territórios e APGs para acompanhar, elaborar 

políticas e dar apoio às mulheres mães nas universidades;  

 Desenvolver cursos preparatório gratuitos para ingresso na pós-graduação destinado a 

pessoas negras;  



 

 Defender uma política de universalização de ações afirmativas na pós-graduação;  

 Construir uma política de incentivo para aumentar a presença de mulher negras nas 

representações discentes, em todos os âmbitos deliberativos das Universidades;  

 Realizar um encontro de APGs e Frentes Pró-Cotas, que discuta e aprove um calendário 

de luta nacional em prol das cotas na pós-graduação;  

 Desenvolver um catálogo de divulgação de pesquisadoras negras em formação, dividido 

por áreas;  

 Denunciar as condições de trabalho das pós-graduandas no enfrentamento à COVID-19 

e a precarização do trabalho das mulheres servidoras, pesquisadoras e residentes nos 

serviços de saúde;  

 Travar luta sobre os tempos e prazos referentes a prorrogação de bolsas;  

 Criar estratégias para reforçar e viabilizar a participação das mulheres pós-graduandas 

nos espaços de decisão e nas instâncias e colegiados de luta das Instituições de ensino e 

pesquisa;  

 Centralidade da defesa do SUS e de seu orçamento;  

 Luta contra o adoecimento e morte das profissionais e das residentes em saúde através 

da garantia da proteção da saúde física e mental das trabalhadoras da saúde;  

 Que a defesa dos Estudos de Gênero e das mulheres pesquisadoras esteja na centralidade 

das políticas e lutas que serão travadas pela ANPG e suas entidades irmãs;  

 Luta em torno da Portaria nº 1.122 de 24 de março de 2020, assim como sua retificação 

de 30 de março de 2020, CNPq sobre a retirada das humanidades da prioridade da 

agência, assim como luta orçamentária para as Ciências Humanas;  

 Luta contra a distribuição de bolsas por editais, que fere a autonomia dos PPGs e busca 

perseguir as pesquisas que buscam tratar das diferenças de gênero;  

 


