
Reitoria da USP usa e-mail institucional para fazer política 
 
Os e-mails institucionais da USP foram criados para toda comunidade uspiana no sentido de 
facilitar a comunicação ao derredor de assuntos relevantes à Universidade ou diretamente 
ligados ao usuário da caixa-postal. No entanto, na gestão da ex-reitora Sueli Vilela começaram 
a chegar spams enviados pela própria administração da universidade, ora tratando de uma 
espécie de colunismo social acadêmico, ora de autopromoção da reitora, e ora 
posicionamentos ideológicos. Hoje esses spams chegaram ao paroxismo com a gestão de João 
Grandino Rodas,  onde a atual  reitoria da USP se considera no direito de divulgar sua opinião 
autoelogiosa – não se trata de divulgar uma decisão ou uma iniciativa – a todos os alunos, 
funcionários e professores de forma obrigatória, utilizando o sistema de correio eletrônico da 
Universidade.  
 
Não bastassem falta de ética, cara de pau e arbitrariedade, a reitoria só permite e-mails 
invadindo caixas-postais quando lhe convém, não concedendo direito ao contraditório ou 
espaço aos não aliados, como se a USP fosse do reitor e não uma instituição pública e de 
todos. 
 
Queremos informações sobre a vida acadêmica e não a posição política da reitoria, pois ela já 
sabemos qual é. É um preposto obrigatório, colocado aqui por José Serra e que não foi eleito 
por ninguém daqui nem de parte alguma do Estado de São Paulo, exceto pelo ex-governador. 
 
Por isso, já que está aqui como preposto, que aprenda certas lições com a comunidade 
acadêmica, pois seu exemplo é seguido por outros: por exemplo, diferenciação entre público e 
privado na comunicação pública, o que pode refletir certa postura sobre esta divisão também 
na administração reitoral em geral. 
 
Nesse sentido, este blog está enviado solicitação ao gabinete da reitoria para que publique 
importante texto-manifesto assinado por Fábio  Konder Comparato, Francisco de Oliveira, 
Jorge Souto Maior, Luis Renato Martins e Paulo Eduardo Arantes publicado pela Folha, cujo 
teor se contrapõe a spam enviado pela reitoria onde ela divulga o texto que o originou. 
 
É nossa posição que essa postura hosnimubarakiana deve ser rompida. Fica aqui um desafio: 
publiquem-se as posições contrárias, sempre. Quando será divulgado o texto que deu origem à 
controvérsia? 
 
Fonte: Em defesa da educação pública. Disponível em: 
<http://emdefesadaeducacao.wordpress.com/>.  Acesso em 4 fev. 2011. 
 
 
 
 


