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NOTA EM DEFESA DA UNIVERSIDADE PÚBLICA,GRATUITA, 

AUTÔNOMA E DE QUALIDADE 

 

Os membros do Observatório de Políticas Públicas, reunidos no dia 03 de outubro de 

2017, na Universidade Federal de Uberlândia, ao considerarem a conjuntura 

econômica e política nacional, emitem a seguinte NOTA: 

Desde a instauração do Governo ilegítimo de Michel Temer, inúmeras ações têm sido 

desenvolvidas para o desmonte do acanhado Estado brasileiro de bem estar social e, 

no contexto das políticas educacionais, também sobre o sistema universitário público 

brasileiro. 

A crise econômica instalada tem continuado e os sinais de retomada permanecem 

frágeis e se apresentam muito mais como um aprofundamento das historicamente 

precárias condições econômicas gerais do que exatamente como a retomada de um 

ciclo expansivo. Neste contexto, merecem destaque os altos níveis de desemprego, 

que assolam milhões de trabalhadores brasileiros, as baixas taxas de crescimento 

econômico, o alto grau de endividamento das famílias e uma sequência de brutais 

retrocessos encaminhados por uma nova – velha – política neoliberal limitadora de 

direitos sociais e gravemente acompanhada de uma reedição de autoritarismos, 

travestida de democracia. 

O principal componente da nova política econômica implantada para recuperar o 

crescimento se baseia na lógica do “teto dos gastos públicos” (EC 95/2016): uma 

política de contração e ajuste fiscal que tem manietado toda a gestão pública, 

distribuindo seus efeitos maléficos por sobre toda a estrutura governamental, 

fazendo-se acompanhar também nas esferas estaduais e municipais, seja por efeitos 

indiretos, seja por políticas implantadas pelos gestores infranacionais. 

Por aqui, nos debruçamos sobre o ensino superior público brasileiro, com a redução 

recorrente e progressiva dos valores de recursos aportados, apresentando-se cada vez 

mais intensos os sinais de paralisia das instituições universitárias, em especial das 

políticas de sustentação universitária, dentre estas, de assistência estudantil e do 

sistema geral de bolsas de pesquisa, originadas nas instituições tradicionais de 

fomento (CAPES e CNPq). 

Não estamos mais falando de investimentos, mas da própria manutenção corrente das 

universidades públicas federais, que se vêem atingidas e fortemente ameaçadas, com 

atrasos em pagamentos e em compromissos assumidos, passados pouco mais de 6 

meses de vigência da referida política fiscal. Não precisamos esperar 2018 e anos 
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vindouros para vislumbrarmos os efeitos gerais da continuidade desta política sobre 

toda a dimensão pública e não somente da Educação. 

 

Ademais, devemos recuperar a manifestação de 23 ganhadores do Prêmio Nobel em 

carta ao Presidente da República (http://jcnoticias.jornaldaciencia.org.br/wp-

content/uploads/2017/09/Letter-to-the-President-of-Brazil-.pdf) ou mesmo a Carta do 

Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, em 20 de setembro último 

(http://www.cbce.org.br/upload/biblioteca/NOTA_01_DEFESA_21_09_2017.pdf).  

O apelo das instituições, por meio das suas representações nacionais (ANDIFES, 

FASUBRA, ANDES, PROIFES) para fazer frente a este estado calamitoso; não se faz ouvir 

e tem, inclusive, transbordado para ações desesperançosas de atores sociais 

relevantes, tais como o pedido de exoneração do Reitor da Universidade Federal do 

Sul da Bahia (UFSB), Prof. Naomar de Almeida Filho, que avulta por originar-se numa 

de nossas mais jovens instituições universitárias (2013). 

Permanece neste contexto até mesmo o ato de violência contra a própria vida 

perpetrado pelo Reitor Luiz Carlos Cancellier (UFSC) que, diante deste quadro crítico e 

de intransigência com que autoridades constituídas como a Polícia Federal, o 

Ministério Público Federal e a própria imprensa vêm suprimindo a autonomia 

universitária e culpabilizando o agente público pelo simples fato de estar no exercício 

de funções públicas, não encontrou espaço para a defesa, o amplo contraditório e, 

principalmente, para o diálogo. 

Apelamos aos Conselhos Universitários para que ampliem suas pautas e discussões na 

direção destes temas tão importantes e urgentes nestes novos tempos e instamo-los a 

também se posicionarem. 

Manteremo-nos atentos a este quadro reinante, sobretudo porque o temos como 

objeto de nossas investigações. 

Não há o que temer! 

 


