NOTA DE SOLIDARIEDADE E REPÚDIO!
SOLIDARIEDADE

AOS

PROFESSORES

E

ESTUDANTES

DA

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ – UECE - INTIMADOS PELA
POLÍCIA FEDERAL

O Conselho Superior-CONSU da Universidade Estadual do CearáUECE solidarizam-se com professores e estudantes do Curso de
Filosofia do Centro de Humanidades da UECE intimados pela
Polícia Federal para depoimento na sede do órgão em Fortaleza,
nos dias 14 e 15 de junho de 2021, com base na alegação de
suposta participação em atos intitulados antifascistas.
A UECE, instituição pública democrática fundada nos princípios
inalienáveis da liberdade de cátedra, da autonomia universitária e
pedagógica, da livre expressão, tem o dever ético, científico e moral
de zelar pela autonomia didática de seu corpo docente e discente.
O Brasil é um estado democrático de direitos e não uma ditadura,
em que docentes não possam ministrar aulas, reunir grupos de
pesquisa e de estudos e expressar suas convicções científicas,
filosóficas, históricas.
Afirmamos que educação, ciência, tecnologia e liberdade caminham
juntas, abraçadas por princípios essenciais para a humanidade. Os
conteúdos e as temáticas acadêmicas abordados por nossos
docentes

são

tópicos

de

elevados

saberes

e

contribuem

sobejamente para a formação de profissionais das diversas áreas
do conhecimento, intentando a construção de uma sociedade
comprometida com a transformação social em seu sentido amplo.

O direito de cátedra e a liberdade de expressão estão garantidos na
Carta Magna de 1988. Ademais, o Supremo Tribunal Federal – STF
consagrou o direito de cátedra e liberdade de expressão como
direito da docência.
Posto isso, vimos a público expressar profunda indignação e
repúdio diante dessas intimações que criminalizam e ofendem
professores e alunos da UECE no exercício legítimo e legal da
liberdade de cátedra.
Insistimos na convivência democrática no Brasil, dentro e fora da
Universidade. E repudiamos as intimações porque configuram um
ato de perseguição política descabido e arbitrário.
Solicitamos, portanto, que retirem e arquivem os processos contra
os educadores e estudantes da Universidade Estadual do Ceará UECE. Só assim teremos as condições objetivas de vivenciar
atividades acadêmicas em um clima de respeito e convivência
construtiva com a pluralidade e liberdade de pensamento que
representam a existência e a essência da educação pública
universitária no Brasil. Dizemos não ao autoritarismo!
Fortaleza, 18 de junho de 2021.
Conselho Superior-CONSU
Universidade Estadual do Ceará-UECE

