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A SBB repudia o ataque contra a educação superior pública no Brasil: contextualizando o
Ofício 245/2018-GAB/PR/CAPES de 01 de agosto de 2018
Nesse início de agosto de 2018, veio à tona o projeto de golpe ao ensino superior público no
Brasil. O candidato do grupo político que tomou o poder veio aos meios de comunicação defender a
cobrança de mensalidades dos estudantes de pós-graduação. Ao mesmo tempo o governo federal
desferiu cortes orçamentários que acabam com a formação de professores e inviabilizam a pósgraduação no Brasil.
O presidente da CAPES não suportou o conflito de consciência e denunciou publicamente o
desmonte do sistema brasileiro de treinamento de pessoal docente e de pós-graduação. Num ofício
que chocou o país (Ofício 245/2018-GAB/PR/CAPES de 01 de agosto de 2018), endereçado ao
ministro da educação e amplamente divulgado, o Sr. Abílio Baeta Neves informou à nação que os
bolsistas CAPES ficarão sem bolsa a partir de agosto de 2019. Além disso, o Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), o Programa de Residência Pedagógica, o Programa
Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), a Universidade Aberta do Brasil
e os mestrados profissionalizantes serão paralisados, colocando um ponto final no aperfeiçoamento de
profissionais para a educação básica. Serão descontinuadas cooperações e interrompidos
treinamentos do pessoal docente no exterior.
Os cortes na educação superior vem goela abaixo da sociedade e mostram o futuro planejado
para o Brasil por aqueles que tomaram o poder. Por esse projeto, o Brasil será um país com a
população segregada em duas castas: os que podem pagar pela educação e os que não podem pagar.
O retrocesso que se impõe barra os avanços culturais, tecnológicos e científicos de uma sociedade
emergente e complexa, que luta para se tornar mais justa e inclusiva.
Esta “ponte para o futuro” é um retrovisor que reflete o passado colonial. Este corte na

CAPES é o primeiro passo para a privatização de todo o ensino superior no Brasil. É a porta
batendo na cara daqueles que almejaram ascender socialmente pela educação. São os grilhões
prendendo o futuro ao passado.
É hora de lutarmos contra o ataque elitista/privatista e denunciarmos mais esse golpe contra a
sociedade. É hora de negar os votos que o desgoverno precisa para decretar definitivamente o fim
do ensino público superior no Brasil.
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