
 
 
 
 

Nota de repúdio contra a tentativa de censura da UnB e  
do professor Luís Felipe Miguel 

 
 
 A Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Lingüística 

- Anpoll, que há mais de trinta anos milita pelos interesses das pós-graduações do 

campo de estudos da linguagem,  se manifesta, com esta Nota de Repúdio, contra a 

tentativa de censura do Ministério da Educação - MEC, na figura de seu Ministro 

titular, à disciplina "O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”, a ser 

ministrada pelo professor e pesquisador Luís Felipe Miguel, da Universidade de 

Brasília - UnB, nesta mesma Universidade, neste primeiro semestre de 2018. 

 Darcy Ribeiro, um dos maiores pensadores brasileiros, já debilitado pela 

doença que o mataria pouco tempo depois, em um belíssimo discurso, durante o 

recebimento do Título Honoris Causa, da Universidade de Brasília, em 1997, a qual 

ele mesmo foi um dos fundadores, manifestou algumas de suas ideias acerca do 

"estado da arte" das universidades brasileiras e o que elas deveriam pretender para um 

futuro.  

 Entre essas ideias, disse o antropólogo: "Não devemos aceitar que o 

orçamento das universidades seja decididos por quem nada sabe dela; queremos 

autonomia e liberdade", palavras ditas ao lado do então ministro da Educação Paulo 

Renato Souza, já falecido. Disse também: "Queridos amigos, queridíssimas amigas, 

estou ficando um velho frouxo. Vocês sabem que quase chorei ao ouvir o hino 

nacional? O hino nacional aqui, neste ambiente, nesta minha universidade, que foi tão 

perseguida, me tocou". 

 Darcy Ribeiro falava, com emoção e em desabafo, de um tempo que parecia 

não mais voltar. Tempo em que as ideias, a discussão, a reflexão política e científica 

não mais seriam censuradas, cerceadas, por apenas e simplesmente, às vezes, refletir e 

dizer o contraditório que tanto existe em todas as esferas sociais. Pobre Darcy, mal 



poderia saber que, anos depois, um tempo de interdições e intervenções estaria por 

vir, na mesma UnB em que ele emocionado discursara.  

 O MEC e seu ministro titular, Mendonça Filho, o que pode nos dizer muito de 

sua legitimidade, e que foi alçado ao cargo na esteira do golpe de 2016, incomodou-se 

por ver o contraditório em vias de ser exposto na Universidade, através da disciplina 

do professor Luís Felipe Miguel.  

 À luz da realidade, não há nada em novo de expor o contraditório e mostrar 

que o governo Temer e todos que o cercam estão em clara ilegitimidade no poder. No 

entanto, o ministro, uma vez mais, demonstrando sua clara inépcia para o cargo, quer 

interferir no curso do professor Felipe Miguel e na UnB, censurando-os, ameaçando-

os, inclusive com outros Órgãos de Estado, com Ministério Público, Tribunal de 

Contas, entre outros, para avaliar "a probidade" administrativa do curso. Sabemos, e a 

história nos mostra, que é assim que as ditaduras tentam acabar com a resistência. 

Não é a busca de probidade que o interessa e sim a tentativa de barrar pensamentos 

que não lhe agradam.   

 A disciplina, optativa, cumpre todos os requisitos de legalidade, como pode 

ser visto na sua ementa, no link: 

<http://www.demode.unb.br/images/ementas/Tpicos%20Golpe.pdf>. Assim, não há 

razão alguma, da perspectiva da probidade administrativa, para tentar barrá-la, a não 

ser a da razão ideológica e a da força opressora do Estado.  

 Por isso, nos manifestamos contra a tentativa de censura e também nos 

solidarizamos com todos aqueles que se erguem diante da injusta e infundada ação do 

MEC, que lançou nota pública para falar acerca desta ilógica perseguição. 

 Solidarizamos, assim, com a Unicamp, que irá oferecer, no IFCH, uma 

disciplina homônima e com os mesmos conteúdos em aulas públicas. Solidarizamos 

com o professor e pesquisador Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo 

- UNIFESP, um dos maiores especialistas brasileiros em estudos sobre cannabis 

sativa  para fins medicinais, que foi chamado a depor por suposta apologia ao uso de 

maconha. Carlini é inclusive contra o uso recreativo, o que demonstra mais uma vez a 

tentativa de censurar pensamentos não condizentes aos que estabelecerem um novo 

normal educacional e científico, retrógrado, por meio do golpe de 2016. 

Solidarizamos ainda com os diversos professores da educação básica de ensino 

público e privado que estão sendo perseguidos por suas ideias e aulas supostamente 



desagradarem ao grupo de perseguição ideológica Escola Sem Partido(muito afinado 

ao atual MEC) que quer somente o que se tome "seu partido" como ideologia oficial.  

 É em favor da liberdade e autonomia desses profissionais e dessas instituições 

que o MEC deveria atuar e não encapar ideias totalitárias que atentem contra os 

princípios de liberdade e da livra expressão e circulação de ideias. 

 Portanto, segue, com essa Nota, o posicionamento da Anpoll a respeito desses 

lamentáveis acontecimentos.  
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