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Abraham Weintraub, ministro da Educação do Brasil, desde que assumiu a pasta 

em 8 de abril deste ano, 2019, trata a educação pública superior federal do país, mais 

especificamente o conjunto das universidades federais, como uma espécie de inimigo, e 

isso conforme uma perspectiva razoável, muito embora pareça mesmo tratar como um 

problema, algo que não deveria existir, como se as universidades federais não fossem 

integrantes da pasta do ministro. Não é demais lembrar que não deveria, mas deve caber 

ao Ministério da Educação, logo, a quem representa a pasta, no caso, o ministro 

Abraham Weintraub, atenção às universidades federais e diálogo com tais instituições 

para o fortalecimento do ensino, da pesquisa e da extensão, pilares que representam a 

educação superior. Contudo, como é de conhecimento público, o ministro Weintraub 

age justamente ao contrário do que deveria com as universidades federais, que formam 

um dos maiores e, portanto, um dos principais patrimônios do povo brasileiro. 

O ministro Weintraub, ao que parece, semana após semana procura meios de 

desestabilizar as universidades federais. Cabe lembrar do contingenciamento de verbas, 

que levou muitas universidades funcionarem à míngua, chegando até o segundo 

semestre quase sem respirar. E isso porque o ministro discorda da política de liberdade 

de expressão e de autonomia das universidades federais. Como tais instituições não 



atendem o anseio do ministro, que demonstra a pretensão de gerir cada universidade 

como órgão vassalo de sua suserania, sua atitude é de retaliação ou represália, a 

exemplo do citado contingenciamento de verbas. Outro exemplo é seu recente 

destemperamento, que se deu em outubro deste ano, diante da Magnífica Reitora da 

Universidade de Brasília, a UnB, Professora Márcia Abrahão, ao falar com esta em tom 

grosseiro e de ameaça, dizendo: “Quero botar a polícia dentro da UnB”. Junto dessa 

fala, mantém-se a constante falácia do ministro em que as universidades federais são 

“infestadas” de maconheiros e comunistas, mediante uma irresponsável associação entre 

um âmbito de consumo ilícito de drogas com uma ideologia política de organização 

socioeconômica e cultural que tem representação partidária legal, lícita, no Brasil, ou 

seja, reconhecida pelo Tribunal Superior Eleitor, o TSE, bem como pelo Supremo 

Tribunal Federal, o STF. 

É de conhecimento que, também recentemente, antes da grosseria dirigida à 

Magnífica Reitora da UnB, em setembro, o ministro Weintraub tratou professores e 

professoras das universidades federais como “zebras gordas”, opondo-se ao quadro 

docente não como um quatro que, por princípio, está compreendido no próprio 

funcionamento do Ministério da Educação, mas como uma frente inimiga que deve ser 

combatida, como se o quadro docente das universidades federais fosse um mal e ele, o 

ministro, a solução, ou mesmo cura para esse mal. Anteriormente, vimos também o 

ministro tratar as universidades federais como um território público de “balbúrdia”, bem 

como costuma frequentemente atacar o corpo estudantil, principalmente sua 

representação organizada, diretórios e centros acadêmicos, movimentos e juventudes, 

diversas entidades e a União Nacional dos Estudantes, a UNE. Embora Abraham 

Weintraub seja professor da Universidade Federal de São Paulo, seu comportamento 

está para lá de distante do esperado a respeito da relação docente e discente, bem como 

para lá de aquém da relação de coleguismo, afinal, embora seja incrível, pois não dá 

para acreditar mesmo, o ministro Weintraub é colega nosso, de nós, docentes das 

universidades federais. 

Recentemente, de tudo de maléfico que Abraham Weintraub representa para as 

universidades federais brasileiras, como se já nos parecesse que tivesse chegado ao 

limite, embora esteja um pouco mais de seis meses à frente da pasta do Ministério da 

Educação, afirmou que muitas universidades federais são territórios de “plantações 

extensivas de maconha”. Irresponsavelmente, sem base material, sem investigação, sem 



provas, apenas movido por um flagrante ódio, quiçá decorrente de algum trauma como 

docente da Universidade Federal de São Paulo, ou por, como é mais provável, associado 

à política de privatização do ensino público federal superior brasileiro, Abraham 

Weintraub ainda chegou a afirmar que umas tantas universidades federais não somente 

têm “plantações extensivas de maconha”, mas também empregam aparelhos 

tecnológicos para o cultivo da cannabis, e, além disso, chegou a dizer que os 

laboratórios de química de algumas universidades federais são produtores de 

metanfetamina. O ministro, como é de conhecimento público, frequentemente se refere 

às universidades federais como absurdamente caras. Isso, é claro, aponta para o 

princípio de privatização. Evidentemente, se as universidades gerassem um prejuízo 

para a nação, em vez do contrário, não haveria grupos e mais grupos empresariais 

interessados em adquiri-las em leilão a custo de bagatela. 

Diante disso tudo, e para não alongar esta carta com mais dados de 

conhecimento público sobre o comportamento nocivo e explicitamente repressivo do 

ministro Abraham Weintraub contra as universidades federais brasileiras, sobretudo 

tendo em vista que o governo ao qual o ministro serve sequer completou um ano de 

mandato, o Conselho Diretor da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás, 

considerando o direito constitucional de autonomia das universidades federais a respeito 

da livre expressão de pensamento e da autogestão, bem como considerando que, 

conforme é fato, as universidades federais são um patrimônio irrefutável do povo 

brasileiro, repudia a política nociva de tal ministro, que vem momento a momento 

colocando em risco a manutenção, a sobrevivência e mesmo a existência das 

universidades federais brasileiras. Com isso, este Conselho Diretor também repudia a 

campanha violenta, de perfil falso e de má fé, que o ministro Weintraub promove para a 

população brasileira sobre tais instituições, as quais servem e são do mais amplo 

interesse de nosso povo. 
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