
 

 

 

NOTA PÚBLICA  

Censuras e ataques às Universidades e sua autonomia didático-cientifico são próprios de ditaduras 

 
 

O FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO (FNPE), espaço de mobilização, 

resistência e defesa da participação popular na construção das políticas públicas, constituído por mais de 30 

entidades nacionais representativas do campo educacional, vem manifestar seu repúdio a mais uma afronta 

perpetrada pelo MEC, desta vez investindo contra a autonomia didático e pedagógica e a pluralidade de 

pensamento no interior de uma Universidade Federal. 

São inúmeras as medidas de Temer e Mendonça Filho que atacam importantes conquistas da 

sociedade brasileira, os avanços produzidos na área educacional e a participação da sociedade na política 

educacional. Desta vez, o ataque se dá em função da simples oferta de uma disciplina corriqueira, não 

obrigatória, na Universidade de Brasília (UnB), pelo Instituto de Ciência Política (IPOL). A disciplina em 

questão é “Tópicos especiais em Ciência Política: O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”, a se 

realizar no 1º semestre de 2018 e foi aprovada pela unidade acadêmica responsável, que tem autonomia para 

propor e aprovar conteúdos, pela via de órgão colegiado.  

O Ministro da Educação informa que acionará AGU, CGU, TCU e MPF para apurar se há algum 

ato de improbidade administrativa ou prejuízo ao erário a partir da disciplina. Ou seja, um espaço de livre 

manifestação e opinião e de debate de ideias se vê constrangido e compelido a dar explicações sobre a 

pertinência de suas atividades mais elementares, abrindo mais um perigoso precedente de matriz autoritária.  

Como já afirmamos, um projeto de desenvolvimento nacional sustentável e soberano do Brasil não 

prescinde — pelo contrário, necessita — de uma educação verdadeiramente democrática, a qual só se 

assegura por meio do fortalecimento da educação pública, gratuita, inclusiva, laica e de qualidade. Portanto, 

as ações do Governo golpista visam tão somente atacar e precarizar instituições essenciais ao 

desenvolvimento soberano do país, pela via de medidas como os cortes orçamentários e o patrocínio à 

medidas persecutórias, que tem como único objetivo desacreditar as instituições públicas e favorecer teses e 

iniciativas antidemocráticas, antinacionais e privatistas. 

A ação anunciada por Mendonça Filho é mais uma medida que atenta contra a democracia, contra 

a autonomia didático-científica inscrita no art. 207 da Constituição Federal, contra a decisão de unidade 

acadêmica competente, tomada por colegiado, bem como contra as conquistas sociais e a própria concepção 

de Universidade Pública e seu papel emancipatório e estratégico na construção da crítica social, da soberania 

e do desenvolvimento nacional. Invasões, agressões e ataques às universidades voltam ao cenário, reforçando 

a memória dolorosa de tempos sombrios e eventos recentes (ver).   

Apoiamos a nota da UnB e denunciamos mais este ato de constrangimento e perseguição à 

Universidade Pública que o Ministério patrocina. Repudiar e lutar contra mais essa medida é fundamental 

para que o País siga se mobilizando contra o conjunto de retrocessos e avance na garantia de direitos e 

conquistas. 

No dia 28 de março realizaremos mais uma grande Conferência Livre na UFMG em defesa da 

Universidade Pública e da Democracia. 

 

COORDENAÇÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO 

 

http://fnpe.com.br/wp-content/uploads/2017/12/Nota-de-A%C3%A7%C3%A3o-UFMG-final.pdf

