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No recente episódio de ocupação e de-
socupação da reitoria da Universida-
de de São Paulo, ocorreu um crime

inafiançável: a depredação da sede do Insti-
tuto de Estudos Avançados (IEA), que não
pertence à Reitoria e está provisoriamente
no prédio. Mas, ainda assim, foi objeto de
uma das mais indevidas e abjetas ocupa-

ções pseudo-universitárias de que se tem
notícia no último meio século.

Na segunda e nos dias seguintes, fomos
tomando ciência do que ocorrera no fim de
semana na Reitoria, quando recebemos fo-
tos e depoimentos que davam conta da bar-
bárie. Ou seja, da depredação brutal e boçal
da sede do IEA, após invasão indevida e fes-
tim descabido até o dia nascer.

Manifestações estudantis, e também de
funcionários e professores, sempre fizeram
parte da vida universitária. No compasso
das manifestações sociais de insatisfação

com os rumos da República, adquire-se no-
vos contornos, inclusive com black blocs.

Não se pode conceber que o movimento
estudantil tenha permitido transbordamen-
tos inconfessáveis, com depredação de ins-
talações, levando de roldão arquivos, com-
putadores, documentos, pesquisas, arrom-
bando portas, pichando e até furando pare-
des, estragando material de cuidadosas reu-
niões, em fase de publicação. O prejuízo é
incalculável; crime, nem mais nem menos.

O que se quis com a barbarização? Protes-
tar contra o reitor? Contra o processo elei-

toral? O problema tornou-se mais sério e
grave. Dirijo-me à banda não podre do alu-
nado, que deve assumir responsabilidades.
Como é espaço coletivo, com equipamento
caro e memória pelos quais temos de zelar,
apuraremos as responsabilidades pelo van-
dalismo boçal. E efetuaremos punições
com mão forte, até o fim, para o que conta-
mos com os poderes constituídos, que anda-
ram fraquejando demais, e com o firme
apoio da comunidade científico-cultural.
✽

É PROFESSOR DA USP E EX-DIRETOR DO IEA

Paulo Saldaña

O Ministério da Educação
(MEC) vai lançar um programa
de intercâmbio internacional
para negros, indígenas e pes-
soas com deficiência. O progra-
ma também fomentará o ingres-
so em mestrado e doutorado no
Brasil de pessoas com esse per-
fil, com objetivo de aumentar o
número de professores.

Batizado de Programa de De-
senvolvimento Acadêmico Ab-
dias Nascimento, ele será uma
espécie de Ciência Sem Frontei-
ras (CsF) – que já levou 38 mil
estudantes para o exterior. En-
tretanto, enquanto o CsF é foca-
do em áreas como Engenharia e
Exatas, o novo programa dá
prioridade às Humanas, como o
combate ao racismo, igualdade
racial, história afro-brasileira e
indígena, acessibilidade, inclu-
são ações afirmativas.

O orçamento e o número de
bolsas ainda não foram defini-
dos. Segundo o governo, as bol-
sas internacionais serão defini-
das com base na seleção das ins-
tituições e na capacidade delas
para receber os estudantes.
Também depende da demanda
de estudantes brasileiros. So-
mente 11,3% dos negros com 18

a 24 anos frequentavam ou já ha-
viam concluído o ensino supe-
rior em 2012 – entre os brancos
esse porcentual era de 27,4%

Para incentivar o ingresso
desses alunos na pós-gradua-
ção no Brasil, o MEC vai criar
cursos preparatórios. A ideia é
que haja a possibilidade de cur-
so de leitura e produção de tex-
tos acadêmicos em português e
em língua estrangeira, metodo-
logia e projeto de pesquisa.
Também há previsão de assis-
tência estudantil.

Segundo Macaé dos Santos,
secretária de Educação Conti-
nuada, Alfabetização, Diversi-
dade e Inclusão (Secadi), do
MEC, é a primeira vez que uma
política pública prioriza a inclu-
são na pós-graduação. “Esta-
mos trabalhando em busca da
equidade. Nossa meta é que ne-
gros, indígenas e também pes-
soas com deficiência tenham a
mesma representação dentro
da universidade.”

Flink. O novo modelo será lan-
çado oficialmente pelo minis-
tro da Educação, Aloizio Merca-
dante, no domingo durante a
Flink Sampa Afroétnica. O even-
to, que começa hoje em São Pau-
lo, é organizado pela Faculdade
Zumbi dos Palmares.

O reitor da Zumbi, José Vicen-
te, vê com entusiasmo a iniciati-
va. “É uma ideia importante,
que vai ao encontro às deman-
da de qualificação”, diz. “O
Ciência Sem Fronteiras dificil-
mente permitiria o acesso do ne-
gro, pela exclusão do jovem ne-
gro nas áreas prioritárias do pro-
grama. E não podemos esperar
dez anos”, completa.

O programa homenageia um
dos pioneiros do movimento
negro no Brasil. Abdias Nasci-
mento foi ator, diretor, drama-
turgo e político. Morreu em
2011, aos 97 anos.

MEC lança programa
de bolsas no exterior
para negros e índios
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Prejuízo com
ocupação supera
R$ 1 mi, diz USP
Termina na próxima semana levantamento dos danos no prédio da
administração central; reitor planeja pedir reparação na Justiça
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Análise. Veja
íntegra de Carlos
Guilherme Motta

Vandalismo deve ser
punido com mão forte

Bárbara Ferreira Santos
Victor Vieira

O prejuízo causado pela ocu-
pação da reitoria da Universi-
dade de São Paulo (USP) é su-
perior a R$ 1 milhão, infor-
mou ontem a assessoria de
imprensa da instituição. A rei-
toria entrará na Justiça com
pedido de reparação de da-
nos contra o Diretório Cen-
tral dos Estudantes (DCE), o
Sindicato de Trabalhadores e
a Associação dos Docentes da
USP (Adusp).

O término da auditoria patri-
monial, previsto para ontem,
foi remarcado para a próxima

semana “em função da exten-
são dos danos” causados pela
ocupação, segundo a USP.

O balanço parcial revela que
houve furtos e quebra de mó-
veis, persianas, bustos, equipa-
mentos de informática e de tele-
fonia, materiais de escritório,
portas arrombadas e paredes pi-
chadas, além de documentos de-
saparecidos. Ainda foi prejudi-
cado o Instituto de Estudos
Avançados, provisoriamente

no edifício da reitoria. “É um es-
cárnio aos milhões de universi-
tários brasileiros que não têm
acesso às universidades públi-
cas, bem como aos 42 milhões
de paulistas que mantêm a USP,
a custo de R$ 4 bilhões”, disse o
reitor, João Grandino Rodas, à
rádio universitária. Ele tam-
bém criticou os manifestantes.
“Face à destruição fenomenal,
todos fugiram. Não sabia que
uma das virtudes dessa militân-
cia era a covardia.”

Por causa do fechamento or-
çamentário anual, não será pos-
sível levantar os danos e com-
prar novos itens a tempo. As
providências ficarão sob res-
ponsabilidade do novo reitor,
que assumirá em janeiro.

Para o presidente da Adusp,
Ciro Correia, não faz sentido

acionar na Justiça a associação
ou o sindicato, que não partici-
param da ocupação e condena-
ram depredações. “O discurso
da reitoria quer confundir a co-
munidade acadêmica”, afirma.

Para a diretora do DCE, Ariel-
li Tavares, a intransigência da
reitoria prejudicou o processo
de negociação. “Além disso, a
vistoria dos prejuízos deve ser
feita na presença de alunos”, rei-
vindica ela, que cursa Letras.

Quase 100 estudantes da
USP se reuniram na Avenida
Paulista na tarde de ontem para
protestar pelas eleições diretas
e contra as prisões durante a
reintegração de posse da reito-
ria. Os dois alunos detidos pela
Polícia Militar estão soltos des-
de ontem, mas foram indicia-
dos por furto e danos ao patri-
mônio público, além de forma-
ção de quadrilha. Com faixas e
tambores, o grupo saiu da Pau-

lista e foi à Faculdade de Direito
da USP, no centro. Houve um
empurra-empurra na entrada
do prédio, mas sem ocorrên-
cias, segundo a Polícia Militar.

Inspirada no Ciência Sem
Fronteiras, iniciativa
também quer incentivar o
ingresso em mestrado e
doutorado no Brasil

Passeata. Na Avenida Paulista, cerca de 100 alunos protestaram por eleições diretas

● Agenda
A Flink Sampa Afroétnica ocorre
entre hoje e domingo no Memo-
rial da América Latina, zona oes-
te de SP. São mais de 70 atra-
ções gratuitas. Confira a progra-
mação em flinksampa.com.br.

● Ocupação

42 dias
foi o tempo que os alunos perma-
neceram no prédio da administra-
ção central da USP em protesto
por eleições diretas para reitor
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A27.




