
“O ensino superior 
deve ser protegido: 
pois existem poucas 
as instituições que 
são tão cruciais 
para a formação, 
progresso científico e 
cooperação que irão 
fazer o mundo avançar 
para além do seu 
estado atual.”



A pandemia da COVID-19 perturbou o ensino superior em todo o 
mundo, forçando as universidades e faculdades a abandonarem o 
ensino e discussões presenciais e a passarem a maioria das atividades 
para ambientes virtuais e híbridos. Aqui, alunos com máscara na 
Université Libre De Bruxelles, na Bélgica, participam numa cerimónia 
de final de curso presencial.
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Resumo executivo
Os ataques a académicos, alunos, 
funcionários e às suas instituições ocorrem 
com frequência alarmante. Por todo o 
mundo, os intervenientes estatais e não 
estatais, incluindo grupos militantes e 
extremistas armados, polícia e forças 
militares, autoridades governamentais, 
grupos fora do campus e até membros de 
comunidades do ensino superior, entre 
outros, executam esses ataques. Prejudicam 
os indivíduos e instituições que são 
alvo direto. Minam todos os sistemas de 
educação superior prejudicando a qualidade 
do ensino, investigação e discurso no 
campus. Reduzem o espaço de todos para 
pensarem, questionarem e partilharem 
ideias de forma livre e segura, constringindo 
o discurso público e prejudicando o 
desenvolvimento social, político, cultural 
e económico com o qual todos podem 
beneficiar. 

Através do seu Academic Freedom Monitoring 
Project (Relatório sobre o Projeto de monitorização 
de liberdade académica de académicos em risco), 
a Scholars at Risk (SAR) responde a estes ataques 
identificando e monitorizando incidentes chave, 
com o objetivo de proteger indivíduos vulneráveis, 
aumentar a consciencialização, encorajar a 
responsabilização, promover o diálogo e compreender 
o que pode ajudar a prevenir ameaças futuras. Desde 
2015, a SAR publica a Free to Think (livre para pensar), 

uma série de relatórios anuais que analisam os 
ataques às comunidades do ensino superior em todo 
o mundo. 

Free to Think 2020 detalha uma continuação de um 
padrão global de ataques. Contudo, começando 
com o surgimento global da pandemia da COVID-19 
em março de 2020, à medida que as universidades 
por todo o mundo encerravam, os alunos e pessoal 
docente deixavam os campus e o ensino superior 
fazia a transição (onde possível) para um modelo 
online, o padrão alterou-se, com a crise a revelar 
novas vulnerabilidades no âmbito do ensino superior. 
Nos meses que se seguiram, a SAR reportou um 
aumento nas perturbações online, assédio e ataques 
relacionados. As comunidades do ensino superior 
sofreram novas versões de pressões antigas, cientes 
de que cada palestra, comunicação e interação 
nas aulas poderia ser monitorizada e gravada; as 
universidades sofreram desafios financeiros sem 
precedentes; e os intervenientes estatais atacaram 
académicos e alunos que desafiavam as suas 
narrativas governamentais oficiais sobre as causas e 
soluções para a crise.  

Contudo, mesmo apesar de a vida universitária 
como a conhecemos ter parado, as pressões que a 
SAR monitoriza e rastreia continuaram (apesar de 
em formatos, por vezes, alterados). As categorias 
de ataque que o projeto de monitorização capta — 
homicídio, violência e desaparecimentos; perseguição 
ilegal e detenção; perda de posição e expulsão da 
escola; restrições às deslocações inadequadas e 
outras questões graves ou sistémicas (incluindo, por 
exemplo, a ocupação militar de campus e, neste ano 
em particular, assédio online de alunos e professores) 
— permaneceram fontes de grande preocupação e 
continuaram ao longo da crise da COVID-19. E, de 
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facto, apesar de as circunstâncias terem mudado 
de momento, as motivações por detrás dos ataques 
permanecem as mesmas: controlar ou silenciar as 
instituições e pessoal do ensino superior. Free to Think 
2020 analisa 341 ataques reportados em 58 países 
e territórios entre 1 de setembro de 2019 e 31 de 
agosto de 2020. 

Grupos armados e indivíduos continuam a executar 
ataques graves e violentos sobre comunidades do 
ensino superior. Estes incluem ataques em países que 
estão a passar por extremismo ou conflitos, onde as 
comunidades do ensino superior poderão ser alvos 
por serem vistas como símbolos da autoridade estatal 
ou como fontes de oposição a ideologias radicais. 
Também incluem ataques dirigidos a académicos 
ou alunos em particular, destinados a servirem 
de retaliação contra ou a impedirem a atividade 
e expressão académica. Ao longo do último ano, 
a SAR reportou ataques violentos em campus no 
Afeganistão, Índia e Iémen; ataques direcionados 
a académicos ou alunos em particular na Bolívia, 
Brasil, Burundi, Colômbia, Haiti, Índia, Iraque, Quénia. 
Somália, e Ucrânia; bem como força violenta e, por 
vezes, letal, contra manifestantes estudantis na 
Nigéria e no Iraque.

As autoridades estatais de todo o mundo utilizam 
detenções, perseguições e outras medidas 
legais coercivas para castigarem e restringirem a 
investigação, ensino, expressão fora do campus e 
associações de centenas de académicos e alunos. 

Estas ações são frequentemente executadas ao abrigo 
de leis ou com bases ostensivamente relacionadas 
com a segurança nacional, terrorismo, revolta e 
difamação. Ao longo do último ano, em países 
incluindo a Espanha, Paquistão, Índia, Egito, Rússia 
e Zimbabwe, académicos e alunos foram detidos e/
ou aprisionados devido a trabalhos explicitamente 
académicos, bem como a expressão e ativismo não 
violento.  

Os governos continuaram a restringir ou a frustrar 
a liberdade de movimento de académicos e 
alunos através de ações direcionadas, incluindo 
negações de entrada e saída e deportações contra 
indivíduos específicos que se deslocavam para 
ou de Hong Kong, Índia, Rússia e Venezuela; bem 
como restrições mais amplas, ao nível das políticas, 
efetuadas pelos governos em Israel, Turquia e nos 
Estados Unidos. Estas ações frustraram a livre 
fluxo de ideias transfronteiriço que é essencial para 
um ensino superior de qualidade e para construir 
o entendimento e cooperação globais. Como é 
evidente, com o surgimento da crise da COVID-19, as 
deslocações de académicos tornaram-se virtualmente 
impossíveis, evitando ou encurtando inúmeras 
viagens de investigação, conferências internacionais 
e programas de estudo no estrangeiro por todo o 
mundo. 

Os ataques sobre a expressão estudantil também 
se mantiveram como um subconjunto demasiado 
frequente dos incidentes relatados. No ano passado, a 

SAR reportou mais de cem incidentes 
envolvendo ataques à expressão dos 
alunos, incluindo ataques violentos, 
detenções e perseguições, bem 
como medidas disciplinares, com 
pressões sustentadas encontradas 
na Colômbia, Irão, nos Territórios 
Palestinos Ocupados (TPO) e 
na África do Sul. Esses ataques 
ameaçam o futuro de movimentos 
estudantis não violentos e fortes, que 
são importantes para a compreensão 
de questões contemporâneas e 
para o desenvolvimento de futuros 
líderes. 

Ações legislativas e administrativas 
foram uma fonte particular de 
preocupação em estados incluindo 
o Gana e o Brasil, que ameaçam 
prejudicar de forma grave a 
autonomia das universidades, dando 
aos intervenientes políticos e seus 

ATAQUES REPORTADOS SOBRE  
O ENSINO SUPERIOR

1 DE SETEMBRO DE  2019 – 31 DE AGOSTO DE 2020

Homicídios, violência, desaparecimentos  124

Detenção  96

Perseguição  52

Perda de posição  30

Restrições ao deslocamento  7

Outros  32

TOTAL 341
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aliados uma quantidade inapropriada de controlo 
sobre o funcionamento da vida universitária. Na 
Turquia e na Hungria, as universidades enfrentaram 
golpes descarados ou foram forçadas a sair do país 
como resultado de ação governamental direcionada. 
Os intervenientes políticos também procuraram 
tornar ilegais áreas específicas de estudo, incluindo 
na Roménia, onde o Parlamento baniu efetivamente 
os estudos de género. E, na Polónia e na Rússia, 
legislação pendente e aprovada ameaçou a liberdade 
dos académicos se envolverem com homólogos 
internacionais e a capacidade de as universidades 
gerirem de forma independente os procedimentos 
disciplinares.  
 
A SAR examinou os danos extensivos ao espaço 
do ensino superior do Iémen provocados por meia 
década de guerra e crise humanitária; a luta contínua 
pela liberdade em Hong Kong e na China conforme 
se desenrolou em e em redor do espaço do ensino 
superior; bem como os conflitos políticos acesos 
que parecem estar a piorar em campos por toda a 
Índia. No relatório deste ano, os parceiros da SAR 
na Turquia e na Venezuela examinam atentamente o 
impacto cumulativo de anos de ataques sobre as suas 
comunidades do ensino superior.   

Assim como em anos anteriores, o relatório Free to 
Think deste ano reflete apenas uma amostra dos 
ataques sobre o ensino superior que aconteceram 
ao longo do último ano. Apesar de meses de 
encerramentos de campus por todo o mundo 
e de uma redução das deslocações académicas 
internacionais, os ataques sobre o ensino superior 
continuaram a um ritmo assustador. De facto, a crise 
da COVID-19 criou e expôs novas vulnerabilidades, 
algumas das quais irão ser sentidas pelas 
universidades por muitos anos. Mas a crise também 
destacou os motivos pelos quais o ensino superior 
deve ser protegido: existem poucas instituições que 
são tão cruciais para a formação, progresso científico 
e cooperação que irão fazer o mundo avançar para 
além do seu estado atual. 

A SAR apela aos estados, comunidades do ensino 
superior e sociedade civil de todo o mundo que 
respondam: que rejeitem a violência e a coerção 
destinadas a restringirem a curiosidade e expressão; 
que protejam os académicos, alunos e instituições 
de ensino superior ameaçados e que reafirmem 
publicamente o seu compromisso para com a 
liberdade académica e apoiem os princípios de que 
o discurso crítico não é deslealdade, de que as ideias 
não são crimes e de que todos devem ser livres de 
pensar, questionar e partilhar as suas ideias.


