
 

 

 

MOÇÃO DE SOLIDARIEDADE AO PROFESSOR CARLOS ZACARIAS, DO DEPARTAMENTO DE 

HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA – UFBA 

 

 O Conselho Nacional de Entidades – CNE, instância deliberativa da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação – CNTE, que reuniu em Salvador nos dias 13 e 14 de março de 2018 

representantes de suas entidades de base filiadas de todo o Brasil, torna pública a sua solidariedade ao professor 

Carlos Zacarias, da Universidade Federal da Bahia – UFBA, que sofre voraz perseguição única e 

exclusivamente por ter se proposto a oferecer uma disciplina sobre o golpe parlamentar/jurídico/midiático de 

2016, que afastou da Presidência da República a Presidente Dilma Rousseff. 

 A exemplo de mais de 30 instituições de ensino superior, no Brasil e no exterior, que oferecem 

disciplinas sobre a origem da atual situação política brasileira, oriunda, todos sabem, de um golpe 

protagonizado por uma verdadeira quadrilha que tomou de assalto o poder, o professor Carlos Zacarias, ex-

diretor na Bahia da Associação Nacional de História (ANPUH-BA), é ameaçado em sua liberdade de cátedra. 

 Em uma ação impetrada pelo vereador Alexandre Aleluia, filho do tradicional político baiano de mesmo 

sobrenome e orientação golpista, além de “carlista” de forte tradição, o professor Carlos Zacarias foi intimado a 

comparecer na 16ª Vara Federal na capital baiana para dar explicações sobre a sua proposta de curso, em um 

ataque contundente à sua liberdade de cátedra, assegurada na Constituição brasileira, ou no que ainda resta dela. 

 A violência não é contra somente o professor Zacarias. A violência é contra a autonomia universitária e 

contra o princípio basilar de liberdade de expressão. Que tempos difíceis vivemos no Brasil! É com clareza que 

sabemos que o golpe perpetrado contra a democracia brasileira e a soberania do voto popular na farsa do 

impeachment de 2016 teve o condão de abrir a caixa de pandora do totalitarismo brasileiro: como bem registra a 

nossa história, golpe gera golpe. E o que estamos a viver nos dias que se passam na sociedade brasileira é o 

afloramento dessa máxima. 

 Os/as educadores/as brasileiros/as colocam-se solidários ao professor Carlos Zacarias! A mediocridade 

do coronelismo baiano, que insiste em se reproduzir pela hereditariedade golpista e fascista, não vencerá a 

altivez e os mais nobres princípios que guiam a educação brasileira, como espaço primordial de crítica e 

formação de nossas crianças e jovens. Reproduzindo nosso grande Mário Quintana, o professor Carlos Zacarias 

pode ter a certeza que “todos esses que aí estão atravancando o nosso caminho, eles passarão e eu 

passarinho”. 

Salvador, 15 de março de 2018 
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