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NOTA DE APOIO A UERJ 

 

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, uma das universidades mais importantes do país, 

vem ao longo de mais de 70 anos de história construindo a educação com excelência, comprometida com 

o ensino, a pesquisa, a extensão, a cultura de qualidade e o acesso público. Hoje a UERJ tem mais de 43 

mil estudantes, 2800 docentes, 5600 técnicos administrativos em mais de 90 cursos de graduação, 63 cursos 

de mestrado e 46 cursos de doutorado. A UERJ é uma das primeiras universidades a implementar o sistema 

de cotas, mostrando seu compromisso com a diversidade e com a democratização do acesso ao ensino 

superior. 

Em 26 de maio de 2021, fomos surpreendidos por um projeto de lei, apresentado pelo deputado 

Anderson Moraes (PSL) junto a Assembleia Legislativa do Rio (ALERJ), que pede a extinção da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tal ação escancara a política de ataque a educação pública no 

país, impondo a lógica mercantil e empresarial à universidade brasileira, estimulando sua 

privatização o favorecimento do mercado e seus interesses como prioridade. Além disso, escancara a 

perseguição política ao pensamento democrático e a produção do conhecimento científico. O avanço do 

conservadorismo e obscurantismo que insiste em atacar a universidade pública pedindo sua extinção pesa 

no descompromisso com a democracia e com a educação pública. Neste sentido, a educação se torna 

campo vasto de comercialização e lucro por parte do capital. Configura-se, neste campo, um 

conjunto de relações de ensino, formação e aprendizagem mercantilizada, aligeirada, massificada, 

acrítica e despolitizada. Ganham espaço a educação de mercado que valoriza a competição, o 

empreendedorismo, o salvacionismo, tudo muito bem costurado com a exacerbação do 

individualismo, que eleva aos mais altos patamares a desumanização dos sujeitos do nosso tempo. 

Nosso compromisso é com a defesa da educação e da universidade pública, democrática 

de qualidade, laica, socialmente referenciada e universal. Nossa defesa é da UERJ, com seu 

caráter público, gratuito, democrático e com capacidade de desenvolvimento de diversos projetos 

em diferentes campos, reivindicando a ciência na perspectiva da solução de problemas do Rio de 

Janeiro e de todo o Brasil. Seguimos firmes na defesa da UERJ! 

 

A Uerj Resiste!  E resistimos junto com ela!   #UERJFICA      Aqui se Respira Luta! 

 

 

Brasília, 26 de maio de 2021. 
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