
 

 

NOTA PÚBLICA 

Situação vexatória do Governo Bolsonaro leva à troca do terceiro Ministro da Educação em 

menos de 18 meses de gestão e escancara o despreparo absoluto de quem chegou ao governo 

federal por meio de uma enxurrada de notícias falsas 

 

 A chegada de Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto se deu por meio de uma enxurrada de notícias 

falsas e deliberadamente espalhadas por milhões de contas nas redes sociais na época das eleições de 2018. 

O Tribunal Superior Eleitoral de nosso país se esquiva ainda de fazer o adequado julgamento desse 

momento, de forma a restabelecer a verdade histórica e rever essa enorme fraude imposta aos/às 

brasileiros/as e à própria democracia do país. A falsidade desse governo não se limitou, no entanto, ao 

momento de sua eleição. Mais de uma vez, e não raro, membros desse governo foram pegos em mentiras 

grotescas sobre seus currículos. O último caso estarreceu a todos/as por vir do novo e recém-indicado 

Ministro da Educação Decotelli, que sequer chegou a tomar posse. 

 Na última semana, desde que seu nome fora indicado ao cargo de gestor nacional da educação 

brasileira, uma enxurrada de notícias e investigações deu conta que o Ministro Decotelli incorreu no crime 

de falsidade ideológica, crime tipificado em nosso Código Penal, por mentir sobre os títulos que possuía 

inscritos em seu Currículo Lattes. O pós-doutorado por ele anunciado nunca foi um curso de pós-

doutoramento, informação prestada pela universidade alemã que ele informou falsamente. Seu próprio título 

de doutorado, que ele disse ter alcançado em uma universidade argentina, também foi por ela negado, que 

emitiu nota informando que ele havia sido reprovado na apresentação de seu trabalho. A Fundação Getúlio 

Vargas, importante instituição de ensino e pesquisa no Brasil, por ele informado como seu local de docência 

por anos, também veio a público dizer que ele nunca trabalhou como professor por lá. 

 É vexatória e repugnante essa postura reiterada de membros do alto escalão do Governo Bolsonaro 

em fraudar e falsear a realidade, de modo absolutamente deliberado. São, em grande medida, mentirosos 

compulsivos e pessoas que passaram a vida metidas em fraudes diversas. Acreditaram que poderiam passar 

incólumes à vigilância pública porque, certamente, sempre atuaram nas sombras. 

 Em um momento tão difícil como esse, que o Brasil e o mundo atravessam, exigimos pessoas 

públicas comprometidas com a “coisa” pública! O Brasil precisa, mais do que nunca, de comprometimento 

com o seu futuro! E a educação necessita ser pauta prioritária na agenda nacional! É revoltante que, em uma 

situação tão adversa por qual atravessa o país, em plena crise sanitária, esse governo não consiga se ater aos 

grandes problemas nacionais, que urgem serem enfrentados e resolvidos. A total ausência de coordenação e 

liderança nacional cobra seu preço agora: precisamos de soluções criativas para a retomada das aulas em 

nossas escolas! É urgente a aprovação do novo FUNDEB que, diante da absoluta inação do governo federal, 

dá protagonismo ao Congresso Nacional em uma matéria de atribuição eminentemente da União! 

 Trata-se de um governo que se esconde dos problemas a serem enfrentados! Não suportamos mais 

tanto descaso e mentira! A sociedade brasileira urge pelo impedimento imediato desse Presidente e de toda a 

sua equipe irresponsável que o cerca! Os/as educadores/as brasileiros/as se somam a esse esforço e por isso 

lutarão sempre, em defesa da democracia e do direito público e universal à educação! 

 

Brasília, 30 de junho de 2020 

Direção Executiva da CNTE 


