
 

 

Ofício ANPEd 041/2019                                                          Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2019 

 

Para: 

UNE 

ANPG 

 

MOÇÃO DE APOIO À LUTA DOS/AS ESTUDANTES DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

Os filiados à ANPEd reunidos em Assembleia Ordinária realizada no âmbito da 39ª Reunião 

Nacional manifestam apoio à luta dos/as estudantes de pós-graduação. Os estudantes de pós-graduação 

do país há muito tempo vivenciam uma situação calamitosa. A ausência de atualização do valor das 

bolsas de mestrado e doutorado, o adoecimento provocado pelo produtivismo e ausência de materiais 

e verbas para laboratórios, atividades pedagógicas e de pesquisa são uma tônica presente em sucessivos 

governos. O governo Bolsonaro-Mourão radicaliza essa condição mediante os cortes contínuos na 

educação pública brasileira em 2019 e 2020 e coloca CAPES e CNPq em um momento crítico, legando 

aos/às pós-graduandos/as a precariedade total seja devido ao corte de bolsas de pesquisa, seja devido 

ao desemprego e desamparo que vigoram no Brasil, seja pela falta de perspectiva de futuro que se 

aponta.  

Esta moção visa apoiar a luta dos/as estudantes da pós-graduação em diversas universidades, 

algumas em greve estudantil como a UFSC que nos encaminhou uma carta, mas que consideramos 

uma questão compartilhada por todas universidades brasileiras, especialmente as públicas. Em maior 

ou menor medida, estamos todos/as submetidos/as a um projeto de precarização e sucateamento da 

educação pública que visa garantir as condições de privatização total do ensino, a exemplo do projeto 

Futurese. 

Somente com uma resposta unificada e nacional, que una professores/as e estudantes e congregue todas 

as universidades brasileiras, seremos capazes de impor a radicalidade política necessária para fazer 

frente à crise da educação brasileira. 

Neste sentido, para barrar a ofensiva contra a educação e a ciência protagonizada pelo Governo 

atual não temos dúvida de que é preciso que a Anped se posicione claramente em apoio à luta e todas 

as ações de mobilização dos/as estudantes de pós-graduação no país, para estarmos juntos/as nessa luta 

nacional pela educação pública e a 

sobrevivência da pesquisa e da pós-graduação nacionais. 

Niterói, 24 de outubro de 2019 

 

Andréa Barbosa Gouveia 

Presidente da ANPED 
 

 


