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EM APOIO AO MOVIMENTO DOS ESTUDANTES 

 

 

Nós, abaixo assinados, professores do Instituto de Biociências da UFRGS, manifestamos 
nossa solidariedade ao movimento dos estudantes em todo o país, contra a PEC 55 (ex-241)/2016 
e a MP 746/2016 (Reforma do Ensino Médio), iniciativas que em comum têm o fato de não terem 
sido submetidas ao adequado debate público. Embora ainda não seja explicitamente um projeto 
deste governo, somamo-nos também à luta contra o PL 867/2015 (“Escola sem Partido”), que visa 
cercear o pensamento crítico, representando, não apenas grave ameaça à excelência no ensino, 
mas à própria Democracia. 

 
 A resistência estudantil também pôs em pauta os ataques que nosso fazer acadêmico vem 
sofrendo desde outro flanco, o da pesquisa: a extinção do Ministério de Ciência Tecnologia e 
Inovação (MCTI), os cortes sucessivos e o rebaixamento das agências financiadoras e executoras 
de políticas em C&T (CNPq, FINEP, AEB e CNEN, entre outras) na hierarquia do novo MCTIC, 
deixam claro a pouca prioridade que a pesquisa científica e tecnológica – essencial a qualquer 
projeto soberano de nação livre  –  terá nos próximos anos, o que não podemos aceitar. 

 
 O exercício de responsabilidade cidadã que nossos estudantes exibem, inspira-nos a 
conclamar a todos os integrantes da Comunidade Universitária, e, em particular, do IBIO, ao 
resgate do convívio civilizado com a inevitável diversidade de opiniões – prática 
momentaneamente obliterada em nosso país - para que possamos reestabelecer o diálogo franco 
e racional, única forma de atingirmos nossos objetivos comuns sem sermos manipulados por 
nenhum interesse organizado. 

 
 Temos claro que a aprovação desses projetos e medidas trará conseqüências nefastas 
para toda a sociedade brasileira, uma vez que ameaçam garantias constitucionais, eliminam 
direitos conquistados e fragilizam as instituições públicas de ensino e pesquisa, levando a um 
grave retrocesso na qualidade do atendimento à população, prejudicando sobretudo aqueles que 
mais delas precisam. 

 
 É por isso que nos solidarizamos com os estudantes do Instituto de Biociências e da 
UFRGS em defesa do ensino público, gratuito e de qualidade para todos, e no alerta à sociedade 
sobre as implicações de tais medidas. No espírito da Recomendação nº 02 da Defensoria Pública 
da União (DPU) de 07/11/2016, onde os defensores regionais de Direitos Humanos daquela 
instituição fizeram recomendações ao MEC, aos Reitores e aos demais gestores acadêmicos, 
reiteramos mais uma vez a prioridade ao diálogo e que não aceitamos nenhuma medida 
repressiva/punitiva aos estudantes nas ocupações. 

 

A Universidade Pública, mais uma vez, pede o melhor que temos a dar em sua defesa, 
tanto como profissionais quanto como cidadãos! 
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