
MEMÓRIA DA REUNIÃO – 08/07/2016

Grupo de Trabalho da pró-Comissão de Direitos Humanos da UFRJ - 
Reitoria, 08/07/2016

Reuniu-se no dia de hoje o grupo de trabalho pró-comissão para
promoção de ambientes livres de violência com a presença do chefe
do Gabinete do Reitor,  da Ouvidora da UFRJ, da Coordcom, da PR4,
da PR7, da equipe do Laboratório de Ética nas Relações de Trabalho
e Educação (LABERTE), do pré-NUBEA e do DCE.
A  reunião  foi  convocada  extraordinariamente  pelo  chefe  do
Gabinete do Reitor em razão da morte do estudante da Faculdade
de Letras Diego Vieira Machado, no sábado 02/07/16, no campus do
Fundão.
Segurança no campus. Foram feitas sugestões para a melhoria da
segurança  no  campus  do Fundão,  tais  como aperfeiçoamento da
iluminação  pública;  pintura  dos  pontos  de  ônibus  de  branco;
aumento do policiamento; construção de um  plano de segurança
coletivo.
Houve consenso quanto à preocupação do acirramento da tensão e
violências, inclusive físicas, na universidade. Alguns/as expressaram
a preocupação de que quaisquer medidas institucionais que venham
a ser  adotadas não encorajem as tensões já  existentes  entre  os
grupos  de  estudantes,  e  tampouco  tenham  caráter  repressivo,
colaborando  para  as  situações  de  violência  generalizada  na
universidade.
Discursos de ódio e páginas virtuais.  Foi  sugerida  denúncia,
fundamentada pela Lei do Bullying, à Polícia Federal e/ou Ministério
Público  de  páginas  do  Facebook  que  utilizam  o  nome  da
universidade e promovem discursos de ódio e violências de todos os
tipos, além de abertura de investigação interna para apurar e punir
os responsáveis (processo disciplinar e expulsão). A página “UFRJ da
Opressão” foi citada como exemplo.
Foi  sugerido  que  os  grupos  fascistas  da  universidade  sejam
identificados e monitorados.
Foi sugerido que, no âmbito do GT, sejam pensadas políticas para
reprimir  pichações,  as páginas virtuais  e  grupos organizados que
promovam qualquer tipo de discurso ou ação ofensivas ou violentas.
Foi  colocada  a  necessidade  da  universidade  proteger  os/as
estudantes que vêm sendo agredidos/as virtualmente. 
Foram citadas outras iniciativas deploráveis, tais como o movimento
Escola sem Partido e ataque a um grupo de estudantes da UnB por
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pessoas  vestidas  de  preto  com  bandeiras  do  Brasil,  o  que
demonstra que o caso do Diego não é isolado.
Colocou-se  também  que  grupos  racistas,  machistas,  lgbt-fóbicos
sempre  estiveram presentes  na  universidade;  a  diferença  é  que
atualmente os grupos oprimidos têm tido mais voz. Dessa forma, a
violência  na universidade sempre vai  acontecer,  o  que varia  é a
resposta institucional a ela.
Morte do Diego.  Foi levantada a responsabilidade da universidade
sobre  a  situação  e  a  necessidade  do  luto  para  superação  do
ocorrido.  O  funcionamento  normal  da  universidade  na  segunda-
feira, 04/07, foi vista por alguns/as como um desrespeito coletivo ao
Diego,  seus  amigos  e  a  comunidade  universitária  em  geral;
outros/as acharam positivo o debate ocorrido nas salas de aula e
mobilizações  organizadas  na  segunda-feira,  que  não  teriam  sido
possíveis se as aulas já tivessem sido suspensas nesse dia. 
Necessidade  de  resposta  pública  condizente  com  a  extrema
gravidade  da  situação.  Foi  sugerido  que  seja  organizado  um dia
inteiro,  em todas as unidades e campi,  de atividades,  reflexão e
discussão  sobre  o  caso  e  a  situação  de  violência  mais  geral,
manifestada em suas várias formas.
Em várias falas foi marcada a extrema gravidade do caso: “não foi
um  crime  comum”  e  a  necessidade  de  resposta  institucional
condizente, a curto, médio e longo prazo. Foi sugerida abertura de
sindicância para apurar o caso.
Também  foi  enfatizado  o  viés  racial  do  e-mail  de  ameaça
supostamente enviado através do SIGA - o que já se sabe que não é
verdade - para um grande (todos?) número de cotistas, semanas
antes da morte do Diego.
Falou-se sobre o uso político desse episódio, tanto por pessoas e
grupos contrários à atual gestão, quanto pela própria gestão.
Alojamento  de  estudantes  e  Política  de  assistência
estudantil.  Foi  colocada a  necessidade de retirada  das  pessoas
moradoras do alojamento que não estão atualmente vinculadas com
a universidade. Houve concordância geral  sobre esse ponto,  mas
discordância sobre como e quando tomar essas medidas. 
Foi  sugerida  a  realização  de  pesquisa  randômica  com  os
moradores/as do alojamento para levantar os principais problemas
vividos nesse espaço.
Foi  colocada a necessidade de realização de reunião com DCE e
movimento estudantil  e  entre  a  SuperEst  e  Gabinete  da  Reitoria
para discutir a questão do alojamento. Foi sugerido que na segunda-
feira 11/07, os decanos passassem no alojamento para constatar a
gravidade da situação.
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Foi expressada preocupação sobre a segurança dos/as moradores/as
do  alojamento,  inclusive  durante  o  fim  de  semana,  dado  o
acirramento  das  tensões  e  agressões  que  vêm  ocorrendo  entre
grupos de estudantes de orientação política diversa,  e a enorme
dificuldade  institucional  de  resolver  ou  lidar  com conflitos  dessa
natureza.
Questionou-se o prazo para o fim das obras  no alojamento e foi
colocada a enorme dificuldade de realização de qualquer medida
com a escassez de verbas atual. Preocupação com a execução das
verbas  do  PNAES  em  assistência  estudantil,  e  a  capacidade
institucional para tal.
Em  geral  houve  muitas  críticas  sobre  a  política  estudantil  na
universidade,  situação  persistente  há  décadas.  Em  outras  falas,
foram  enfatizados  os  esforços  da  equipe  da  SuperEst  para
encaminhar  as  situações  problemáticas  no  alojamento.  Consenso
sobre  a  extrema  urgência  da  questão  e  a  importância  de  sua
centralidade na UFRJ atualmente.
Comunicação institucional. Foi sugerido a criação de um jornal
impresso  para  comunicar  à  comunidade  acadêmica  as  ações
empreendidas  na  universidade  pela  atual  gestão.  A  CoordCom
afirmou a impossibilidade de se criar um jornal rapidamente.
Criticou-se  a  demora  para  declarar  o  luto  oficial  de  três  dias
(decisão circulada na 2ª feira a noite por e-mail e comunicado nas
redes sociais). 
Houve  consenso  quanto  à  necessidade  de  melhoria  da
comunicação, que deve ser feita com mais rapidez e dinamismo,
tanto  sobre  as  ações  institucionais,  quanto  sobre  atos  e
mobilizações sobre o caso do Diego que vêm sendo organizados por
coletivos e grupos de amigos/as. Foi frisado que as ações coletivas
sobre o caso ajudam a combater a angústia e a sensação de se
estar sozinho/a. 
Foi  ressaltada  a  importância  de  marcas  físicas,  visíveis,  que
comuniquem  o  posicionamento  institucional;  foi  sugerido  por
alguns/as  a  confecção de material  visual,  inclusive  uma faixa de
luto.
A CoordCom colocou a importância de não se criar uma sensação de
pânico na universidade e as dificuldades de se criar campanhas de
comunicação institucional. Apresentou as duas linhas de campanhas
atuais: Segurança, evitando o pânico e mostrando o que tem sido
feito;  Campanha  Não  se  Cale,  com  o  objetivo  de  mostrar  a
diversidade  da  comunidade  universitária,  com a  preocupação  de
não criar um clima de denuncismo e revanchismo. Dois vídeos estão
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sendo produzidos: números da violência nos campi e depoimentos
positivos, mostrando a diversidade.
Cuidado  e  assistência  à  comunidade  universitária.  Estava
presente em várias falas a preocupação com o bem-estar e saúde
mental das pessoas que moram no alojamento, dos/as profissionais
que tratam mais diretamente da assistência estudantil e alojamento
e  da  comunidade  em  geral.  Foi  colocada  a  necessidade  de
levantamento  dos  espaços  já  existentes  de  acolhimento  e
atendimento para o  corpo discente  e trabalhadores  e  divulgação
desses serviços.
Foi  ressaltado  que  devemos  ter  cuidado  para  não  medicalizar
pessoas que estão vivendo situações complicadas de vida, perante
as quais mostrar-se indiferente é o que deve ser considerado não
saudável.
Ato organizado pela Reitoria (11/07).  Perante a informação de
que  seria  organizado  um ato  pela  Reitoria,  com a  presença  dos
Decanos  e  Diretores,  algumas  pessoas  posicionaram-se
contrariamente à data: foi levantada a necessidade de respeito ao
luto e da participação dos/as amigos/as do Diego na organização do
mesmo. Outras pessoas apoiaram a data.
Foi colocado que esse ato não deveria ser pensado como referente
ao  caso  do  Diego  ou  a  ele  pessoalmente,  mas  como  um
posicionamento institucional contra todas as formas de violência. 
Foi sugerido que outros grupos da universidade engajados na luta
contra as opressões fossem convidados para a organização do ato. 
Fórum de  Combate  à  Violência.  Foi  sugerido  que  o  primeiro
Fórum a ser promovido pelo GT, como desdobramento da campanha
Não se Cale, não discuta exclusivamente as violências perpetradas
contra  a  comunidade  LGBT,  incluindo  também  a  questão  racial.
Necessidade de se organizar o fórum antes das férias e Olimpíadas,
com forte mobilização dos diversos grupos/setores da universidade
e ampla divulgação.
Reunião do GT (5ª feira, 14/07). O Gabinete do Reitor sugeriu
que a reunião seja realizada em um espaço maior e mais acessível e
que seja intensificada a convocatória.

Encaminhamentos:
 Ato institucional no hall do prédio da Reitoria: 2ª feira, 12:00,

contra violências.
 Reunião  geral  para  definir  política  de  comunicação:  PR’s  +

Reitoria.
 Necessidade de agendamento de reunião entre  SuperEst  +

Reitoria sobte alojamento.
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 Criação  do  jornal  para  comunicar  sobre  medidas  da  atual
gestão.

 Dar prosseguimento à denúncia das páginas virtuais à Polícia
Federal.
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