Nota da ABA em Defesa da Autonomia Universitária e Científica

A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) como associação científica e associação que defende
os direitos conseguidos e assentados na Constituição de 1988, presencia com profunda preocupação,
manifestações contrárias à livre expressão e circulação de pensamento e de produção de conhecimento.
A autonomia acadêmica e a liberdade de pesquisa científica são um requisito básico de uma sociedade
democrática.

Dois episódios recentes suscitam o nosso repúdio: a Nota do MEC contra disciplina de Professor
Titular da UnB e a acusação policial contra Professor Emérito da UNIFESP de “apologia ao crime” por
realizar pesquisas sobre a cannabis sativa.

A ABA vem se somar às manifestações de Universidades Brasileiras e da Sociedade Brasileira de
Sociologia (SBS) a favor da autonomia didático–científica das universidades públicas, diante do
recente episódio referente à oferta da disciplina sobre “O Golpe de 2016 e o Futuro da Democracia no
Brasil“ pelo Professor Titular Luis Felipe Miguel, da Universidade de Brasília. Manifesta–se contrária
a Nota emitida pelo MEC que pretende acionar a Advocacia Geral da União, Controladoria Geral da
União, Tribunal de Contas da União e o Ministério Público para “apurar se há algum ato de
improbidade administrativa ou prejuízo ao erário público”.

A ABA vem se somar às manifestações da SBPC e da Academia Brasileira de Ciências e de tantas
outras entidades científicas em favor da autonomia da Pesquisa Científica diante das recentes acusações
ao Professor Elisaldo Carlini, Professor Emérito da UNIFESP, acusado absurdamente de “apologia ao
crime” por realizar pesquisas sobre os efeitos medicinais da cannabis sativa e chamado a depor diante
da polícia de São Paulo.

Brasília, 27 de fevereiro de 2018.
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