
 

 

Moção de Repúdio ao Future-se 

 

As universidades formam, educam, produzem vacinas, políticas públicas, remédios, tecnologia, muitas vezes 

contando com orçamento precário. A dedicação de professores, técnico-administrativos e estudantes das 

instituições públicas permitiu a construção de um sólido patrimônio responsável por cerca de 95% da produção 

científica universitária. Graças à autonomia, o interesse público dá o tom da produção, e não o interesse do 

mercado pelo lucro imediato.  

O “Future-se”, nome escolhido pelo ministério, é uma promessa de financiamento privado para ensino, pesquisa 

e extensão, desde que as universidades abram mão do seu modelo de governança, submetam sua gestão à 

organizações sociais indicadas pelo MEC e, em suma, joguem no lixo a sua autonomia. Tudo isso em prazo recorde 

para “adesão”. Trata-se do fim da garantia orçamentária constitucional e financeirização e especulação com os 

recursos que supostamente manterão a universidade. 

A iniciativa é duplamente perigosa: por um lado, destrói o caráter público das universidades em benefício de uma 

ideia rudimentar e privatista de “empreendedorismo”; por outro, pretende colocar na berlinda a comunidade 

acadêmica, forçando que seus membros passem a digladiar-se internamente na luta por migalhas que garantam 

sua sobrevivência. É um verdadeiro “Vire-se”. 

O projeto também ameaça a extensão universitária. A Lei Rouanet, outrora amaldiçoada pelo governo, surge 

como “solução” para a extensão. Inovação e desenvolvimento tecnológico são parte da extensão. Onde a Lei 

Rouanet se aplica? 

A gestão por OS abre margem também para o fim das carreiras: Os atuais servidores Docentes e Técnicos 

Administrativos em Educação poderão ser cedidos as OS, passando a receber seus pagamentos por elas. Contratos 

de prestação de serviço – inclusive no regime de trabalho intermitente – ocuparão o lugar de concursos públicos. 

É a precarização do trabalho radical e explícita. 

Por fim, o governo exige que as universidades aprovem – em tempo recorde e sem debate – um salto no escuro. 

E a promessa de futuro esconde um precipício bem fundo. Queremos um futuro bem diferente: universidades 

com o seu papel estratégico reconhecido, financiamento público adequado, valorizadas e democratizadas. E é 

por isto que lutaremos. 

Não é aceitável que um projeto para as universidades seja formatado sem ouvir reitores, técnico-administrativos, 

professores, estudantes e sem debate público com a sociedade, impondo um orçamento incompatível com as 

necessidades, apropriando-se do que a universidade já faz no presente e chame isso de "Future-se". Não é 

razoável que a pirotecnia esconda que o governo Bolsonaro cortou verba da educação e as universidades vivem 

a ameaça de não conseguir pagar as próprias contas e manter seu funcionamento até o final de 2019, como 

recente declaração pública da reitora Denise Pires evidenciou. 

Nenhum projeto que negue o caráter público, gratuito, democrático e socialmente referenciado da universidade 

deve ser levado em consideração. Não seremos coniventes com a entrega da educação ao “mercado” e com a 

destruição do nosso patrimônio e autonomia. Seguimos na luta contra os cortes no orçamento da educação e em 

defesa da universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. 
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