
 

Carta aberta à sociedade brasileira: Todos e todas contra o golpe! 

 

A Associação Nacional de Pós-graduandos, entidade representativa de centenas 

de milhares de pós-graduandos stricto sensu e milhões de pós-graduandos lato sensu, 

vem a público externar sua posição diante da atual conjuntura de crise política 

acontecendo no Brasil. 

A ANPG surgiu no período de redemocratização no país, momento no qual 

estudantes, intelectuais e a sociedade de modo geral ainda eram proibidos de se 

manifestar livremente, o que só foi possível graças à redemocratização do Brasil. Não é 

por acaso que, ao completar 30 anos de existência, a história da entidade se confunda 

com os 31 anos de reabertura política que são comemorados neste ano de 2016. 

O agravamento da crise política, com julgamentos seletivos e vazamentos 

ilegais, coadunados com julgamentos assimétricos por um judiciário que ignora as 

garantias constitucionais e uma grande imprensa que partidariza seu discurso na defesa 

de um golpe jurídico na atual democracia, precisam de respostas contundentes da 

sociedade brasileira neste momento. 

como em contextos anteriores na história das três décadas da anpg e da 

reabertura política, a anpg é contra o impeachment, sem provas ou explicações jurídicas 

claras baseadas no rito constitucional e o considera – e não há outro nome que o defina 

– um golpe na democracia brasileira. por outro lado, o nosso zelo diante da atual 

conjuntura impõe a necessidade de nos manifestarmos contra a judicialização da política 

que atinge seletivamente alguns partidos e instituições, como é o caso dos partidos de 

esquerda e movimentos sociais. Os vazamentos ilegais, o julgamento político-partidário 

por parte do judiciário e o golpe em curso precisam ser denunciados e combatidos. 

Temos por entendimento claro que esses são passos fundamentais para superar a crise 

econômica. 

Diante da história da ANPG, e porque não podemos nos furtar dessa opinião no 

atual contexto, a APG convida a sociedade brasileira e, especialmente a universidade, a 



fazer um grande levante contra o golpe e em defesa da democracia, criando uma grande 

rede pela legalidade através de movimentos e comitês. Vigilantes do nosso papel 

enquanto entidade do movimento social organizado e também enquanto entidade 

científica, estaremos nas ruas e na mobilização constante em defesa permanente da 

democracia brasileira e contra o golpe. 
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