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A universidade sob ataque
Numa madrugada da pri-

mavera de 1966, forças milita-
res da ditadura na qual o país 
estava mergulhado invadiram 
a Faculdade de Medicina da 
UFRJ, então instalada na Urca. 
Saldo da violência arbitrária: 
agressão a seiscentos estudan-
tes e depredação do patrimônio 
público.  

A época era de trevas. A 
sociedade silenciada pela força 
de prisões, torturas, persegui-
ções e assassinatos. Sindicatos 
fechados; militantes sociais 
estigmatizados como criminosos. 
E a universidade foi um dos alvos 
preferenciais da tirania.

Primavera de 2018, véspera 
das eleições. Nas últimas horas, o 
país foi sacudido por uma ofensiva 
policial em universidades federais 
que viola o direito democrático à 
liberdade de expressão e mani-
festação. Eventos em quase duas 
dezenas de instituições no país 

foram alvo dessas operações, mas-
caradas pelos agentes como ações 
para fazer cumprir a lei eleitoral.  

Numa assembleia convocada 
pelos estudantes da UFRJ e UFF em 
Macaé, na quarta-feira, 24, contra o 
fascismo e em defesa da democra-
cia, policiais federais ameaçaram 
de prisão qualquer pessoa que fosse 
identificada por eles com discurso 
tendencioso. Segundo o boletim da 
Adufrj, “a intimidação em Macaé 
começou na véspera da assembleia 
estudantil”. 

Ainda na mesma quarta-
-feira, o auditório do CT/UFRJ lo-
tou para ouvir Manuela D’Ávila, 
a companheira de chapa de 
Fernando Haddad. Fiscais do 
TRE apareceram para apreender 
material, segundo eles, atenden-
do a uma denúncia de campanha 
irregular. 

Na terça-feira, 23, fiscais 
do TRE estiveram na UFF para 
retirar uma bandeira com os 

dizeres “Direito UFF Antifascis-
ta”. Eles percorreram as salas, 
interromperam uma aula que 
ocorria no auditório e foram até o 
centro acadêmico para intimidar 
os jovens presentes. 

Na manhã de quinta-feira, 
25, a seção do Sindicato Nacional 
dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior (ANDES-SN), em 
Campina Grande, na Paraíba, so-
freu uma ação da Polícia Federal. 

Os agentes foram ao local 
para apreender um panfleto da 
entidade intitulado “Manifesto 
em defesa da democracia e da 
universidade pública”. 

O juiz eleitoral Horácio Fer-
reira de Melo Júnior determinou 
ainda que fossem levados “outros 
materiais de campanha eleitoral 
em favor do candidato a presi-
dente da República Fernando 
Haddad”. A conduta foi tão tru-
culenta que os policiais federais 
excederam o que determinava o 

mandado, apropriando-se dos 
HDs da entidade.

No mesmo instante, na Univer-
sidade Federal da Grande Dourados 
(UFGD), a polícia acabou com 
uma palestra sobre fascismo. A 
aula foi suspensa e os alunos im-
pedidos de usar o microfone para se 
manifestar. Integrantes do Diretório 
Central dos Estudantes (DCE) tive-
ram seus nomes coletados durante 
a abordagem.

No dia 25, o núcleo de 
Campos dos Goytacazes do Sepe 
também foi invadido nas mesmas 
circunstâncias com o objetivo de 
apreender um material elabora-
do pela CNTE que compara as 
propostas da educação dos dois 
candidatos à presidência. 

Nesta sexta-feira, o Centro 
Acadêmico da Faculdade de 
Direito da UFRJ entrou com 
mandado de segurança preven-
tivo contra a violação do direito 
à manifestação política.

Nota da Fasura
(...) Na votação do próximo 
domingo, dia 28, (...) a 
Fasubra reitera a deliberação 
da nossa plenária em defesa 
da democracia e voto na 
candidatura do campo da 
esquerda, a candidatura de 
Fernando Haddad (PT) e 
Manuela (PCdoB).

Ação da Justiça Eleitoral traz para 2018 atmosfera da ditadura que mergulhou o país nas trevas durante 21 anos
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O Conselho Universitário 
(Consuni) aprovou, na 
quinta-feira, 25, pro-

nunciamento pedindo reflexão 
da comunidade universitária e 
da sociedade em geral sobre a 
eleição presidencial. Diz o texto: 
“Para que a escolha eleitoral 
reafirme os valores da democra-
cia, do diálogo, da ética em prol 
de uma sociedade que propor-
cione bem viver a todo o povo. 
Em harmonia com as institui-
ções e representações da socie-
dade civil democrática”. 

O documento também faz 
um alerta: “A instabilidade da 
democracia no Brasil exige a 
reafirmação do artigo 207 da 
Constituição Federal (autono-
mia universitária) e a disposição 
de zelar pelos objetivos origi-
nais que levaram a Lei Maior 
do país a ser intitulada como a 
Constituição Cidadã”. E destaca: 
“Os conhecimentos científico, 
tecnológico, cultural e artístico 
somente vicejam em ambientes 
democráticos, de irrestrita liber-
dade de cátedra e de plena liber-
dade de ensino e aprendizagem”.

Consuni indica voto em defesa da democracia  

 Defesa da gratuidade 
O documento do Consu-

ni repudia o uso da violência 
nas manifestações políticas 
e aponta que “a gratuidade, 
assegurada pelo artigo 206 
da Constituição Federal, é um 
patrimônio da democracia 
brasileira que permite o direi-
to de todos ao conhecimento 

e à melhoria das condições de 
vida”. E conclui defendendo a 
necessidade de revogação da 
Emenda Constitucional 95, 
que reduz gastos públicos com 
áreas essenciais à população, 
como educação e saúde.

Sintufrj cobra 
No início da sessão, a 

coordenadora-geral do Sin-
tufrj e integrante da bancada 
técnico-administrativa, Gerly 
Miceli, defendeu que o Con-
suni deveria se posicionar 
em relação aos últimos fatos 
ocorridos na UFRJ e em ou-
tras instituições, que denun-
ciavam o cerceamento da 
liberdade de expressão e o re-

trocesso no campo das liber-
dades democráticas. Ela citou 
como exemplo a invasão, por 
fiscais do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), do auditório 
do Centro de Tecnologia, na 
quarta-feira, 24, durante a 
sabatina com candidatos à 
eleição presidencial, organi-
zada pelo DCE Mário Prata, 
e da Faculdade de Direito da 
UFF, onde arrancaram o ban-
ner contra o fascismo.  

“A UFRJ tem que dar uma 
resposta ao que está ocorren-
do. O reitor já se posicionou, 
mas acredito que este conse-
lho também deva ter posição 
firme em defesa da univer-
sidade pública, gratuita, de 
qualidade e autônoma”, afir-
mou Gerly. 

A presidente da Adufrj, 
Maria Lúcia Werneck, reite-
rou o pedido: “A posição deste 
conselho é importante porque 
expressa a posição da univer-
sidade como um todo na defe-
sa da democracia. O lugar de 
fala da universidade é a civili-
zação e não a barbárie”.

Foto: Fernando Souza

ATITUDE. Conselheiros se posicionaram a favor dos valores democráticos e do diálogo no país

GALERIA
1 PROTESTO 
ANTIFASCISTA. O 
DCE Mário Prata, 
da UFRJ, realizou 
caminhada pela 
democracia na 
manhã desta 
sexta-feira, 26

2 MANUELA 
D'Ávila, vice de 
Haddad, encheu 
o CT na quarta-
-feira, 24

3 FISCAIS do 
TRE, em atitude 
intimidatória, 
apreenderam 
material na UFRJ

Fotos: Renan Silva
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