
Manifesto em Defesa da Democracia, da Educação, da C&TI e das 

Diversidades. 

Nós, professoras e professoras, alunas e alunos pesquisadoras e pesquisadores reunidos (as) no XI 

Congresso Luso Brasileiro de História da Educação, realizado na Universidade do Porto, em Portugal, 

no exercício de nossa responsabilidade profissional e cidadã, vimos nos manifestar sobre a situação 

política pela qual passa o Brasil neste momento em que foi rompido o Estado de Direito e a 

normalidade democrática. 

Preocupa-nos, sobremaneira, as política e ações assumidas pelo governo provisório brasileiro acerca 

da educação e da ciência e tecnologia. Os recentes cortes de verbas para a educação, bem como a 

proposta de desvinculação constitucional dos recursos para a área vem em sentido contrário às 

crescentes necessidades de financiamento do sistema educacional, sobretudo num momento em 

que o Estado brasileiro tornou obrigatória a educação escolar dos 4 os 17 anos de idade. 

Do mesmo modo, a extinção do Ministério da Ciência, da Tecnologia e da Inovação não nos parece 

medida salutar se se quer fortalecer o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no país 

e, muito menos, cria condições para que tal desenvolvimento venha a favorecer a maioria da 

população. 

Tão preocupante quanto as medidas anteriores são os apoios, explícitos ou velados, das mais altas 

autoridades que ocupam o governo provisório da República brasileira a movimentos e ações de clara 

inclinação fascistas que visam a combater e impedir a ação das professoras e professores, bem como, 

que visam a combater as políticas de reconhecimento e de fortalecimento das diversidades que 

fundam e marcam a sociedade brasileira. 

Assim como não é possível construir uma sociedade mais justa, igualitária e democrática pelo 

esquecimento do passado, também não o é pela destruição das estruturas de Estado responsáveis 

pela ciência e tecnologia e pela educação ou, ainda, calando as professoras e professores ou 

combatendo a presença pública e legítima das diversidades que nos constituem como humanos e 

enriquecem nossas sociedades. Pelo contrário, fortalecer tais estruturas e tais diversidades é a única 

forma de evitar que as mesmas sejam mobilizadas para justificar e fundar ações e políticas injustas e 

antidemocráticas e que levam ao aumento das desigualdades as mais diversas. 

Queremos, pois, nos manifestar,  

 Pela volta ao Estado de Direito e à normalidade democrática; 

 Pela volta do MCTI; 

 Pela suspensão dos cortes de verbas para a educação; 

 Pela mobilização das estruturas de Estado e da Sociedade Civil contra todas as formas de 

violência e a todas as tentativas de calar os professores; 

 Pela restauração e fortalecimento das políticas públicas de reconhecimento das diversidades 

e de construção de maior justiça e igualdade para todas (os) as (os) brasileiras e brasileiros. 

Universidade do Porto/Cidade do Porto, 23 de junho de 2016. 

Professoras e professores, historiadoras e historiadores da Educação participantes do XI Congresso 

Luso Brasileiro de História da Educação. 

Nota dos Editores: Esse manifesto foi publicado no Face book do prof. Luciano Mendes no dia 

23/06/2016 com a seguinte informação: “O Manifesto abaixo foi elaborado por um grupo de 



pesquisadoras e pesquisadores brasileiros, com o apoio da Coordenação do GT História da Educação 

da ANPEd. representado pela profa. Claudia Alves, para ser apresentado e apreciado na sessão de 

encerramento do XI Congresso Luso Brasileiro de História da Educação, realizada no Porto na tarde 

de hoje (23/06). No entanto, para nossa surpresa, a Comissão Organizadora não achou adequado o 

ato e não autorizou a apresentação do documento. Nós aqui o publicamos para tornar pública a 

nossa posição e o nosso total desacordo com a decisão da Comissão Organizadora.”  


