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NOTA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

SOBRE O PROGRAMA FUTURE-SE 

 

O Instituto de Ciências da Educação (ICED), por meio de seu órgão 

colegiado máximo deliberativo e consultivo, o Conselho, vem expressar através 

dessa nota seu posicionamento contrário ao “Programa Institutos e 

Universidades Empreendedoras e Inovadoras — FUTURE-SE”, por entender 

que, em seu delineamento geral, a proposta se apresenta como um evidente 

atalho legal que busca colocar em xeque a autonomia financeira das 

Instituições Federais de Ensino (IFES), expresso no artigo 207 de nossa Carta 

Magna.  

Não há dúvidas de que a adesão a esse programa abre espaço para a 

institucionalização da precarização na forma de contratação de pessoal e de 

prestação de serviços, considerando a possibilidade de inserção das chamadas 

Organizações Sociais (OSs) na condução das atividades acadêmicas, braço 

privatista que representaria um retrocesso histórico sem precedentes para as 

IFES nessas três décadas de vigência da Constituição Cidadã de 1988. Em 

poucas palavras, o Future-se ameaça um princípio histórico fundacional de 

nossas universidades federais: o seu caráter público e gratuito. 

Ademais, na condição de centro de formação de professores, que tem 

como primado pedagógico a perspectiva educacional crítico-emancipatória, não 

há como aceitar um programa alicerçado em conceitos-chave como inovação e 

empreendedorismo que, como é de amplo conhecimento, estão intimamente 

relacionados à subjetivação concorrencial e empresarial que caracteriza a 

razão neoliberal nestes tempos.   

No cenário atual, em que as universidades públicas enfrentam o mais 

desafiador momento histórico do período pós-regime militar, acreditamos que é 

preciso vigilância contra todas as propostas de interferência e gerencialismo de 

fundo neoliberal na organização das instituições públicas de ensino superior.  
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Nesse contexto de enfraquecimento das democracias mundo afora e 

de grave crise sistêmica que, em escala mundial, toma forma no desemprego 

crônico estrutural, na intensificação da exploração sobre os trabalhadores e na 

ameaçadora degradação dos recursos naturais, acreditamos que a defesa das 

IFES, como um espaço autônomo, que possibilita e incentiva a construção do 

conhecimento crítico, é um compromisso urgente e inalienável.        

Por uma Universidade Pública, Gratuita, Autônoma, Plural, de 

Qualidade e por um futuro de liberdade, sustentabilidade e justiça social, o 

ICED posiciona-se contra o Programa Future-se. 
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