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MEMORANDO N.º 06/14 - FILOSOFIA/UFG 

 

                                                  Goiânia, 07 de abril de 2014. 

A Reitoria da UFG 

 

 

Assunto: Repúdio à presença das Forças Armadas e de Segurança Pública nas 

dependências do Campus II da UFG 

  

 1. Em reunião realizada no dia 2 de abril de 2014, o Conselho Diretor da 

Faculdade de Filosofia decidiu, por unanimidade, redigir este documento no qual manifesta seu 

repúdio à presença das Forças Armadas e de Segurança Pública nas dependências do campus II 

da UFG no dia 31 de março de 2014 e solicita um posicionamento da Reitoria. Este documento 

será encaminhado formalmente e também publicado em nossa página na internet para expressar 

nossa indignação. 

Consideramos que a nota emitida pela Reitoria, também no dia 31 de março de 

2014, minimiza o ocorrido ao caracterizar como uma “infeliz coincidência” o agendamento da 

presença das instituições acima mencionadas exatamente na significativa data em que se 

completava 50 anos do Golpe Militar. 

Nenhum cidadão pode alegar o desconhecimento da lei para justificar um ato que 

a fere. Do mesmo modo, a Reitoria não pode alegar a inobservância da data para justificar o 

agendamento desse tipo de evento. Cabe inquirir, inclusive, se a presença ostensiva das Forças 

Armadas e de Segurança Pública deveria ser aceita nas dependências da universidade em 

qualquer outra data sem discussão prévia com a comunidade acadêmica; e se é legítimo e 

adequado aos princípios da universidade (“democracia, a justiça social e o combate a todas as 

formas de discriminação”, como consta na nota da Reitoria) abrigar em qualquer data eventos 

cujo propósito é o treinamento para a repressão ao legítimo direito de manifestação dos 

movimentos sociais e políticos. De todo modo, a presença dessas forças nessa simbólica data é 

simplesmente inadmissível e deveria ter sido impedida. 
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Diante do fato, segundo nosso juízo, resta à universidade assumir o erro cometido, 

não silenciar e não minimizar a gravidade da ocorrência. O próprio discurso da formalidade não 

se justifica, uma vez que o § 1º do Art. 2º da Resolução CONSUNI 15/2010 realmente prevê a 

locação do espaço para terceiros, mas somente para “a realização de eventos científicos, 

acadêmicos, artísticos e culturais, bem como feiras temáticas, exposição e outras atividades, nas 

condições previstas em Termo de Permissão a ser assinado com a UFG”. Contudo, no § 2º desse 

mesmo artigo lê-se: “A realização de outras atividades previstas no parágrafo anterior somente 

serão autorizadas por análise individualizada por parte da Coordenação do Centro de Cultura e 

Eventos”. Como se vê, a própria resolução não foi observada, na medida em que o evento não se 

adequa a nenhuma das especificações previstas, isso sem mencionar as demais implicações dessa 

autorização. Fica claro que não é necessário revisar a resolução para que se impeça a realização 

de tais eventos. 

A desconsideração do significado do infeliz evento ocorrido no dia 31 de março 

reforça a impunidade e promove o esquecimento de um dos acontecimentos mais significativos 

da nossa história – jamais deveria ser esquecido para que não venha a ocorrer novamente. Neste 

caso, o silêncio, o esquecimento e a tentativa de minimização do ocorrido podem ser 

interpretados como forma de conivência e cumplicidade. Os representantes da universidade não 

respondem por ela apenas administrativamente, mas também politicamente. 

É o caso de indagar porque foi solicitada pelas Forças Armadas e de Segurança 

exatamente essa data para ocupar o espaço da universidade e perfilar seus caminhões à sombra 

da Reitoria. Talvez constitua injustificada ingenuidade supor a neutralidade conferida pelas 

coincidências. O espaço da universidade não é neutro e qualquer ocupação do mesmo também 

não pode ser considerada neutra. 

 

Conselho Diretor da Faculdade de Filosofia da UFG 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof. Dr. Adriano Correia Silva 
Diretor/FAFIL/UFG 


