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MANIFESTAÇÃO ANPEPP 

GTs DA ANPEPP “PSICOLOGIA, POLÍTICA E SEXUALIDADES” E 

“PSICOLOGIA E ESTUDOS DE GÊNERO” EM RELAÇÃO AO EDITAL 

“FAMÍLIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL” 

 

No dia 07 de janeiro de 2021, a CAPES lançou o Edital 2/2021 Família e Políticas 

Públicas no Brasil, em cooperação com a Secretaria Nacional da Família do Ministério 

da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (SNF/MMFDH), voltado a pesquisas 

relacionadas à “família e Políticas Públicas” nas seguintes áreas temáticas: Políticas 

Familiares; Dinâmica Demográfica e Família; Equilíbrio Trabalho-Família; Tecnologia e 

Relações Familiares; Saúde Mental nas Relações Familiares; Projeção Econômica das 

Famílias. Dado o entendimento de que o Edital apresenta uma série de problemas em sua 

formulação, mas sobretudo em sua concepção, bem como respondendo ao chamado do 

Fórum de Ciências Humanas, Sociais e Sociais Aplicadas, Letras, Linguística e Artes 

(FCHSSALLA) para uma apropriação e análise crítica do referido edital, os GTs 

“Psicologia, Política e Sexualidades” e “Psicologia e Estudos de Gênero” da Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia (ANPEPP) vêm a público 

manifestar seu posicionamento. 

De imediato, é possível observar que o edital não dialoga e, em inúmeros pontos, está em 

confronto direto com o que têm demonstrado as investigações científicas mais atuais e 

comprometidas com a realidade social do Brasil no campo dos estudos sobre famílias, 

relações de gênero e sexualidades. Destaca-se, também, a total inobservância de 

parâmetros legais assim como de definições nacionais e internacionais no que se refere à 

proteção das famílias, alinhados aos direitos humanos e à promoção e respeito à 

diversidade. 

O primeiro ponto a ser salientado é a constante menção à família no singular - já presente 

no próprio nome do Ministério -, tanto nos objetivos quanto nas áreas temáticas a que se 

volta o financiamento. Não parece ser um ingênuo tropeço linguístico, tampouco 

simplesmente explicado por estar alinhado à lógica conservadora adotada nesse campo 

pelo atual governo em geral e por esse ministério em particular, mas sugere uma 

perspectiva totalitária, conforme pode ser constatado na recente manifestação pública da 

Ministra Damares Alves, especificamente sobre o mencionado edital. Conforme a 

ministra refere, em transmissão ao vivo com a deputada federal Bia Kicis, no dia 05 de 

janeiro de 2021, a proposição deste edital: “(...) é uma ideia que nasce lá em 2011 com a 

gente, da gente revolucionar a academia, da gente fazer uma grande mudança na 

academia, que nós vamos ter doutores não formados mais em saunas gays, em orgias, mas 

em políticas públicas (...)”. No entanto, nos últimos 5 anos, no Brasil, o banco de teses e 

dissertações da Capes, instituição que dá legitimidade científica a este edital, identifica 

88.046 dissertações de mestrado e 27.877 teses de doutorado sobre políticas públicas. 

Estamos de pleno acordo sobre a importância deste tema e a valorização do compromisso 
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das universidades públicas em devolver os resultados das pesquisas realizadas para o país, 

fomentando, inclusive, outras políticas públicas, mas isso já vem acontecendo, não será 

uma novidade implementada por este edital. A pesquisa científica deve primar pela sua 

diversidade, não pode e não deve ser controlada ou imposta, precisa de autonomia.    

Assim, ainda que o edital se proponha a contemplar uma certa diversidade da estrutura 

familiar relacionada a elementos como região, classe social e à caracterização dos chefes-

de-família, fica evidente que, entre as “outras categorias relevantes”, há uma 

desqualificação seletiva de determinadas conjugações familiares e um desincentivo a que 

sejam objeto de investimento e análise não apenas do programa de fomento, mas também 

das políticas públicas e no âmbito da promoção e proteção de direitos. Dentre essas 

conjugações, destacamos as famílias que se afastam do modelo conjugal, as recompostas, 

as formadas por pessoas do mesmo sexo, as uniparentais, as não parentais, aquelas 

marcadas por usos de tecnologias reprodutivas que não visem à recomposição da família 

conjugal tradicional. Nesse contexto, é evidente, por exemplo, a desconsideração das 

atuais decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre reconhecimento de casamento 

entre pessoas do mesmo sexo. A existência dessas famílias e a variedade em suas 

composições, apontada acima, não são decorrência de se falar sobre elas, não se promove 

orientação sexual, não se incentiva divórcios quando essas situações são relatadas. Elas 

existem, e cabe ao Estado protegê-las. A proteção, por parte do Estado, deve vir através 

da promoção e garantia de direitos.   

Um segundo importante e preocupante ponto é a definição oferecida para políticas 

familiares e seus desdobramentos. Segundo o texto do edital: “as políticas familiares em 

sentido estrito distinguem-se de outras políticas públicas que elegem a família como 

parceira e/ou público-alvo de seus projetos, como políticas educacionais, de saúde, de 

combate à pobreza ou de erradicação de violência, entre outras.” Ao desarticular a política 

familiar de outras políticas públicas, o edital minimiza a importância das intersecções 

entre tais esferas e o modo como matrizes de opressão e desigualdade nelas se inscrevem. 

E o familismo, sabemos, aumenta a opressão das mulheres, que são sobrecarregadas com 

tarefas de cuidado dentro e fora de casa, reforçando a divisão sexual do trabalho e a 

violência. 

Outro ponto, ainda nesta linha, é que o edital está alinhado com o Decreto 10.570, 

publicado em dezembro de 2020, que cria a "Estratégia Nacional de Fortalecimento dos 

Vínculos Familiares", reforçando as "funções sociais da família", que sabemos quais são 

e a quem cabem. Este Decreto, construindo um ideal de família, desconsidera dados como 

os encontrados pela Escola Nacional de Seguros: em 2015, 28,9 milhões de famílias 

brasileiras eram chefiadas por mulheres.  

Ainda, assume-se, de forma acrítica e naturalizada, que a família é sempre uma instituição 

que oferece segurança, acolhimento e proteção a abusos. O Relatório das contribuições 

da sociedade civil para a ONU, de 2015, sinaliza, em consonância com uma série de 

estudos nacionais e internacionais, que as famílias podem perpetuar opressões patriarcais, 

práticas abusivas e violentas e violações de direitos humanos. Há produção acadêmica 

suficientemente consolidada no Brasil, hoje, apontando os alarmantes números de 
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violência doméstica e de abusos que acontecem no âmbito privado e familiar, em 

configurações nucleares formadas por pai e mãe heterossexuais casados. Formações 

conservadoras que não conseguem proteger suas crianças e demais membros da família. 

Os dados produzidos por essas pesquisas, que contam, muitas vezes, com as notificações 

dos serviços públicos de saúde, assistência e educação, merecem, sem sombra de dúvidas, 

um olhar menos ideológico e mais analítico para a formulação de políticas públicas 

efetivas nesse campo. 

Diante do cenário e dos indicadores já apresentados, destaca-se também que o 

entendimento de família somente pela perspectiva das parentalidades reforça uma agenda 

de invisibilização e de negação das necessidades e direitos de crianças, adolescentes e 

jovens como protagonistas de suas vidas nas configurações familiares. O referido edital, 

somado aos comentários públicos da ministra sobre o mesmo, ao mencionarem a 

valorização da família tradicional em explícita vinculação aos princípios do movimento 

Escola sem Partido, indicam a inserção de crianças, adolescentes e jovens em mecanismos 

de sujeição das relações parentais em diversas esferas da vida, principalmente no que 

concerne ao direito às expressões de gênero e aos direitos sexuais e reprodutivos. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, os e as reconhece como sujeitos de 

direitos. Cabe ainda ressaltar que o Estado deve oferecer suporte e apoio às famílias 

constituídas por adolescentes e jovens que enfrentam uma série de situações de 

vulnerabilidades. 

Finalmente, salienta-se que, ao adotar um viés ultraconservador e, tendo como primeiro 

critério de avaliação, a "Relevância e aderência do projeto de pesquisa aos objetivos e aos 

eixos estabelecidos para cada área temática do edital", fica explícito o viés que o edital 

define, bem como que estudos devem contemplados e executados, cerceando a pesquisa 

científica que diz pretender promover. 

 

Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2021. 

 

 

 

DIRETORIA DA ANPEPP 

 

 

mailto:secretaria@anpepp.org.br

