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MANIFESTO CONTRA A ADESÃO DO PROGRAMA FUTURE-SE E EM DEFESA DAS 

AÇÕES AFIRMATIVAS NAS POLÍTICAS DE ACESSO E PERMANÊNCIA NAS 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

Nesse manifesto buscamos evidenciar o atual contexto educacional brasileiro, em 

especial, o conteúdo do “Programa Institutos e Universidades Empreendedoras e 

Inovadoras — FUTURE-SE” e as situações limites que exigem a manifestação da 

comunidade acadêmica, da organização sindical e dos movimentos sociais, enquanto 

entidades que, desde a Constituição Federal de 1988, mobilizam-se para a construção de 

políticas públicas capazes de garantir os direitos fundamentais a toda população brasileira. 

Neste momento, é importante registrar que, as maiores conquistas desses últimos anos, se 

traduzem através da efetiva garantia de que a “Educação é direito do povo e dever do 

Estado”. Neste grito, ecoamos nas últimas décadas, por todos os cantos desse país, a 

bandeira de uma educação que se faz instrumento potente no combate ao racismo, a 

discriminação e às desigualdades socioambientais. 

A consolidação de um marco legal capaz de regulamentar as políticas públicas para 

uma educação antirracista passa, então, a configurar uma disputa necessária no campo da 

gestão pública, considerando que para além da lógica desigual e combinada ao modelo de 

produção do sistema capitalista no Brasil e no mundo, é preciso denunciar, no chão da 

escola, a contradição de que vivemos. Nossa sociedade, originariamente, se constitui 

enquanto terra indígena e se declara majoritariamente preta e/ou parda, mas, em 

contrapartida, não oferece condições necessárias para que esses grupos denominados 

“minoritários” possam acessar e permanecer em seu direito de estudar. 

Salientamos na análise do Future-se, a evidência de que este Programa representa 

para as Instituições de Ensino Superior não só um ataque à democratização universitária, 

mas também um aceno de significativa perda da autonomia de gestão da universidade 

pública em toda a sua estrutura administrativa, pedagógica e teórico-metodológica, para 

ser entregue à administração das Organizações Sociais (OS), privadas, ou seja, o resultado 

será a privatização das Universidades Públicas no Brasil. 

Neste Programa, a dita autonomia financeira se revela na mercantilização do Ensino 

Público Superior, ao propor para a Educação Superior o descompromisso do Governo 

Federal com investimento nas universidades. Investimentos financeiros que além de manter 



  

a infraestrutura universitária, garantem, principalmente, os recursos destinados a 

permanência dos estudantes na instituição. Destes recursos, salientamos, o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), assim como, complementações 

orçamentárias de custeio que as gestões, por meio de sua autonomia, investem em moradia 

estudantil, apoios de materiais pedagógicos, transporte de apoio, subsídios dos 

Restaurantes Universitários, bolsas de graduação (Ensino, Pesquisa e Extensão), bolsas 

de Pós-graduação (Mestrado e Doutorado) e etc. 

Nós, docentes, discentes, técnico administrativos em educação, pesquisadoras e 

pesquisadores que ingressamos nessa luta pela manutenção e qualificação das Ações 

Afirmativas, denunciamos que essa proposta, no formato atual, coloca em risco o futuro de 

toda a ciência e toda a inovação produzida na prática investigativa associada a esta 

conquista no campo da educação superior. Trata-se de regredir na luta que se 

institucionaliza, com a garantia do acesso e da permanência de discentes, pesquisadores, 

e trabalhadores que promovem, no contexto do trabalho, as estratégias teórico-

metodológicas de uma formação técnico-científica comprometida e enraizada nas matrizes 

de conhecimento latino-americano. 

Assim, registramos neste manifesto que a perspectiva conservadora associada à 

política econômica ultraliberal representa um risco à política de cotas raciais no Brasil. Pois, 

de um lado, observa-se um discurso preconceituoso e racializado, revestido de ódio e 

violência que busca deslegitimar os direitos conquistados pelo povo negro, indígenas, entre 

outros. Por outro lado, a práxis da política ultraliberal que impõe a liquidez do patrimônio 

público, a exemplo, das universidades e o esvaziamento das políticas sociais de educação 

superior - política de ações afirmativas - e a emergência de um Estado Mínimo. 

Não há dúvida que a conquista legal da lei 12.711/2012 implica, no chão da 

universidade pública, um avanço democrático em termos de acesso de estudantes de 

escola pública - negros, indígenas, quilombolas e os oriundos das classes populares, 

sujeitos que, historicamente, estiveram excluídos do ensino superior público e com a 

possível reversão desse marco legal, passam, novamente, a permanecer às margens 

institucionais, implicando em um retrocesso para toda a sociedade brasileira e, 

especialmente, para os grupos beneficiados pela Lei. 

A Assistência Estudantil nas Instituições Federais de Ensino Superior não 

conseguem mais atender a demanda de estudantes com perfil de vulnerabilidade 

socioeconômica que cresce a cada ano. Os recursos disponibilizados, atualmente, atingem 

uma pequena parcela dos estudantes que solicitam auxílios, o que resulta no aumento do 



  

número de alunos que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, mas que não 

são atendidos devido a insuficiência do orçamento nos últimos anos. 

Assim, ao analisarmos o impacto do Programa Future-se no sistema de ensino 

superior, com destaque para a Política de Ações Afirmativas e seus desdobramentos para 

o Programa Nacional de Assistência Estudantil, cremos que seja pertinente denunciar que 

o Future-se é proposto dentro de uma conjuntura econômica, político-ideológica, pautada 

por um lado, pelo ultraliberalismo, implantando no país por um processo de desoneração 

do Estado e de privatização de bens e serviços públicos, a exemplo da educação superior. 

De outro lado, o conservadorismo racista que convive com práticas discriminatórias de 

racismo, violência, ódio e desrespeito à população negra, aos povos indígena, às mulheres, 

entre outros. Ambos colocam em risco o direito à educação superior e a política ações 

afirmativas de acesso e de permanência. 
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