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CARTA DO II ENCONTRO DE MULHERES DA ANPG: A realidade das mulheres 
pesquisadoras e a perseguição aos Estudos de Gênero 

  

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 Para agravar tal contexto, enfrentamos a conjuntura             
drasticamente afetada pela pandemia da Covid-19 que, até o momento, já vitimou fatalmente             
mais de 100 mil brasileiras/os, sendo a população pobre, negra, periférica e indígena as              
principais atingidas. Por isso, neste encontro, reafirmamos e denunciamos a ofensiva           
neoliberal marcada pela retirada de direitos que ameaça nossa autonomia, soberania e            
intensifica a exploração das trabalhadoras/es, reforçando a divisão sexual do trabalho que se             
encontra reproduzida no ambiente acadêmico e de produção científica. 

No contexto do atual desgoverno em que vivemos, muitos dos ataques se direcionam             
para as Universidades e demais instituições de ensino superior, na busca de cercear a              
autonomia científica e a reflexão crítica e que, hoje, são foco da retirada de recursos. No                
contexto universitário, o governo de Jair Bolsonaro, pautado no autoritarismo, negacionismo e            
intenso sucateamento do serviço público, direciona ataques contínuos às Universidades e à            
pesquisa brasileira. Isso ocorre em um momento singular em que a Ciência se coloca como               
indispensável para o enfrentamento à crise pandêmica, não só no desenvolvimento de vacinas,             
medicamentos e respiradores, como também na elaboração de pesquisas sobre educação,           
segurança e relações sociais em contexto de isolamento. 

Os anos de 2019 e 2020 foram marcados por amplos cortes nos orçamentos das              
Universidades, atingindo diretamente as políticas de assistência estudantil; por tentativas de           
intervir na autonomia universitária, a partir da nomeação de reitores aliados nas            
universidades federais, desrespeitando os ritos democráticos; por extensos cortes realizados na           
CAPES e no CNPq; pela a tentativa de revogação da normativa de nº 13, de 2016, essencial                  
para a política de cotas na pós-graduação. Cortes e avanços conservadores que atingem de              
forma contundente as mulheres, que já não possuem políticas que garantam seu acesso e              
permanência na pós graduação, o que se agrava para as mães que têm dependentes e para as                 
mulheres negras e indígenas que tem seu acesso historicamente negado. Esta realidade fica             
latente com o resultado de pesquisas que mostram que, durante a pandemia, a publicação de               
mulheres caiu e que o índice de violência doméstica aumentou com o isolamento social. O               
impacto na vida das mulheres se intensifica com a perseguição aos Estudos de Gênero e às                
pesquisas que questionam e buscam transformar as relações desiguais entre mulheres e            
homens. 
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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. 

Vivemos uma realidade de sobrecarga com as tarefas de cuidado e de sustentabilidade             
da vida, representada por uma tripla jornada de trabalho que inclui a pesquisa, o cuidado da                
casa e da família, atinge de forma cruel nós mulheres. Na Academia, isso, junto da atuação                
estrutural do patriarcado, se reflete na nossa produtividade acadêmica, na nossa exclusão dos             
postos de direção nos laboratórios e pesquisas científicas. Sendo assim, não só no que a               
pandemia torna ainda mais latente mas, partimos de um acúmulo de debate sobre as pressões               
psicológicas várias, assédios diversos que interferem diretamente na construção do          
conhecimento das mulheres pós-graduandas e na sua produção acadêmica. Hoje, as mulheres            
já são mais da metade das e dos estudantes da pós-graduação no país, contudo continuam               
recebendo menor auxílio de bolsas para pesquisa e extensão, num cenário de agudização corte              
de recursos que garantem a inclusão e permanência das mulheres nas universidades e na pós               
graduação. As mulheres pesquisadoras que produzem conhecimento, ciência e tecnologia          
devem ter seu direito de permanência garantido. 

Defendemos que é fundamental que existam políticas públicas de Estado garanta que a             
responsabilidade parental não sobrecarregue as mulheres e, por isso, pautamos que é            
importante que as Universidades tenham políticas que garantam acesso, permanência e           
assistência às mães. Assim como, que o espaço acadêmico esteja preparado estrutural e             
programaticamente para lidar com as crianças. Num sistema onde o patriarcado autoriza e             
legitima a divisão entre homens e mulheres, é urgente e necessário que criemos estratégias              
que, para além de questionar as bases materiais que criam e sustentam as desigualdades,              
sejam capazes de garantir condições de sobrevivência e construção de autonomia das            
mulheres, não somente as que estão inseridas na academia. O espaço da pós-graduação é              
marcado pela presença majoritária de brancas e brancos e, por isso, é necessário que              
ampliemos as cotas raciais para o acesso a pós-graduação, garantindo que o povo negro,              
sobretudo as mulheres negras, estejam cada vez mais no ambiente acadêmico e produzindo             
ciência. Defender a política de ações afirmativas nas instituições de ensino superior é um              
meio de reparação histórica, e seu fortalecimento é fundamental tanto para mulheres negras e              
indígenas, quanto para pessoas trans, PCDs e também refugiadas com visto humanitário em             
nosso país.  

É fundamental voltar esforços para que a visibilização e a historização de            
conhecimentos populares, produzidos por mulheres, experiências e narrativas que são          
questionadoras dos paradigmas hegemônicos em suas diversas dimensões aconteça dentro da           
academia, considerando este um campo importante para as transformações necessárias para o            
conjunto da sociedade. Por isso, defendemos a democratização da educação e da produção da              



 

Vergueiro, 2485, CEP: 04.101-200 - Vila Mariana – São Paulo – (11) 5571-4655 - www.anpg.org.br 

ciência e que estas sejam anticapitalistas, antipatriarcais, antirracistas, anti-LBTfóbicas e cada           
vez mais do povo e para o povo, como, por exemplo, os saberes desenvolvidos por mulheres                
quilombolas e indígenas, e pelas as cooperativas feministas de economia solidária do campo e              
da cidade. 

Nós mulheres estamos ocupando cada vez mais o espaço da política e da produção de               
conhecimento, da ciência e da tecnologia, contudo ainda nos encontramos envoltas num            
discurso científico hegemônico masculinizado, patriarcal, racista, neoliberal e a serviço do           
capital. Para transformar a lógica da produção científica e da academia no geral, consideramos              
essencial que as mulheres ocupem esses espaços e assumam não só a posição de poder, mas                
que os transforme, Defendemos a autonomia universitária e científica, para que possamos            
seguir desenvolvendo pesquisas que tenham como eixo a compreensão das mulheres como            
sujeito político; que busquem reverter a lógica do conhecimento patriarcal hegemonicamente           
produzido para, assim, transformar as relações desiguais de gênero às quais as mulheres, e              
principalmente as mulheres não-brancas, são submetidas na sociedade Ocidental. 

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, propomos:  
 
- Aprovação do Plano Emergencial Anísio Teixeira da ANPG; 
- 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 
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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 política 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 residentes em 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; 
- Defesa da autonomia universitária e da pesquisa; 
- 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 pela revogação da Portaria nº34 da CAPES; 
- Luta contra a distribuição de bolsas por editais, que fere a autonomia dos PPGs e 
busca perseguir as pesquisas que buscam tratar da diferenças de gênero;  
- Luta pela garantia do orçamento para ciência e tecnologia;  
- Capilaridade da ANPG nas IEs do interior. 
 
 


