
 
 

 

Nota de apoio do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte à liberdade sindical, à 

Associação de Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco (ADUFERPE) e 

à professora Erika Suruagy 

 

O Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE) apoia incondicionalmente a defesa 

da democracia, do Estado democrático de direito e da liberdade sindical. Cabe destacar que a 

liberdade sindical é um exercício garantido pelo artigo 8º da Constituição Federal de 1988, bem 

como o direito à liberdade e de livre manifestação do pensamento, dispostos em seu artigo 5º.  

Diante dos fatos mais recentes, o CBCE vem prestar seu incondicional apoio à Associação 

de Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco (ADUFERPE) e, em especial, à 

professora Dra. Erika Suruagy, pesquisadora associada a esta entidade científica. Esta semana a 

professora Erika, atualmente na vice-presidência da ADUFERPE, foi intimada a depor na Polícia 

Federal após inquérito criminal aberto por Jair Messias Bolsonaro em razão da presença de 

outdoors em cidades pernambucanas, no final de 2020, cujo conteúdo destacava a irresponsável 

condução do governo frente à maior crise sanitária do país, que atualmente registra o dramático 

número de mais de 270 mil mortes de brasileiros e brasileiras.   

O CBCE repudia veementemente qualquer ação persecutória a professores e 

professoras, que tenha como objetivo cercear a liberdade acadêmica, de pensamento e/ou de 

cátedra. Nesse sentido, nos colocamos à disposição, dentro das possibilidades desta entidade, 

em contribuir na defesa do direito à liberdade sindical e de livre manifestação, reivindicando 

especificamente a nulidade de suas ações em relação à professora Dra. Erika Suruagy. 

Léon Tolstoi afirmou que “não se alcança a liberdade buscando a liberdade, mas sim a 

verdade”. Diante de um chefe do Executivo que opera com a pós-verdade e incita ataques 

permanentes às instituições democráticas, torna-se imperativo o exercício da liberdade para 

desvelarmos ao conjunto da população brasileira a verdadeira face desumana deste governo.  

Por fim, prestamos toda nossa solidariedade e respeito a nossa associada professora 

Erika Suruagy e à ADUFERPE! 

"Vacinem-se. Viva a Ciência. Viva o SUS!" 
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