
2Fonte: www.univasf.edu.br. Setembro de 2008

A liberdade de expressão está em debate nos últimos meses da UNIVASF. 
Polêmicas envolvendo uma exposição artística (A Ceia) no campus de Juazeiro - e o 
uso da denominada Lista de Discussão do e-mail institucional - trouxeram à tona o 
que parecia consolidado há muitos anos, ao menos no ambiente universitário. O 
direito constitucional à liberdade de pensamento e expressão. Alguns clamaram por 
controle (ou normatização) destes espaços. Outros exigiram liberdade total. 

Diante disto, medidas a nosso ver regressivas foram tomadas na nossa instituição: 
exigência de autorização da Reitoria para exposições artística nos Halls do prédio 
de aulas do campus de Juazeiro, além de uma proposta de normas e “medidas 
repressivas” no uso do e-mail institucional elaborada pela Ouvidoria da UNIVASF.

A liberdade de expressão deve ser sempre defendida ao sinal mínimo de tentativa 
de cerceá-la. Reforçamos que excessos ou desvios devem ser fiscalizados e 
tratados de forma isolada. O bom senso deve ser o guia no ambiente público. Mas 
na universidade pública, a pluralidade de opiniões deve ser fomentada, estimulada. 

A assessoria jurídica da SINDUnivasf será acionada para a análise de tais medidas 
e, em breve, estaremos divulgando seu parecer tanto aqui nesta Tribuna como no 
nosso Blog (sindunivasf.wordpress.com).  Também discutiremos tais questões em 
assembléia (ver matéria no verso desta edição).

De certo que às vezes excessos são cometidos nos espaços públicos. Muitas vezes 
são provocados pelo calor de disputas políticas. Ao lado, exibimos um exemplo 
deste tipo de excesso. Será que colocar um link intitulado “FESTA DA VITÓRIA DA 
CHAPA 2” é apropriado para uma página oficial de uma instituição pública, que 
deveria se posicionar de modo equilibrado numa eleição? Será que teremos que 
normatizar o uso da página oficial da UNIVASF por conta deste excesso, que foi 
logo reparado com a retirado do link no dia seguinte? Ou o bom senso foi, é, será 
suficiente?

Consideramos que normatizações para coibir casos particulares são um erro 
estratégico grave na esfera pública. Especialmente quando já existem leis para 
coibir abusos em quaisquer espaços, inclusive o virtual. Censurar direta ou 
indiretamente uma comunidade costuma atrair um desgaste político alto da parte de 
quem as elaborou. Desta forma, para nós, o recuo de tais medidas normatizadoras e 
a convocação ao diálogo são a melhor saída. 



- Carreira docente - últimos informes;- Carreira docente - últimos informes;

- Representação docente no CONUNI;- Representação docente no CONUNI;

- UNIVASF - Avaliação do semestre de - UNIVASF - Avaliação do semestre de 2011.12011.1;;

- - SINDUnivasf - Atividades programadas para SINDUnivasf - Atividades programadas para 2011.22011.2  
(Seminários "O QUE É...", "ENQUETE sobre perfil dos (Seminários "O QUE É...", "ENQUETE sobre perfil dos 
professores", “TRIBUNA”, etc).professores", “TRIBUNA”, etc).

Tijolo por tijolo, construiremos uma etapa nova para os professores da UNIVASF. No dia 17 de 
junho, sexta-feira, às 14h30, no campus Juazeiro, a SINDUnivasf convoca todos os professores, 
sindicalizados e não-sindicalizados, a participarem de uma Assembleia Docente. Compareça, 
participe, opine, indique, colabore, construa. Confirmaremos o local em breve.
A pauta proposta pela Diretoria Executiva é a seguinte:
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