
Introdução 
Por meio da Portaria GR-S 03/2016, foi instaurada uma comissão, presidida pelo professor             
Douglas Soares Galvão, para apuração das ações do estudante Guilherme Victor Montenegro            
em uma atividade do movimento estudantil grevista envolvendo o professor Serguei Popov.  
 
Conforme documento firmado em 06/07/2016, a Comissão de Mobilização Docente da           
ADunicamp (CMD) comprometeu-se a acompanhar todos os processos de apuração "de           
eventuais atos de excesso por parte dos docentes, estudantes ou funcionários durante o             
movimento grevista" de 2016, objetivando garantir o "processo democrático, transparente e           
público" . Por esta razão, todas as oitivas do referido processo foram acompanhadas por              1

representantes da CMD, que produziram um relato de suas observações. 
 
Em 20/04/2017, o despacho do ex-Reitor acerca deste processo foi publicado no DOSP .              2

Alguns dias antes desta publicação, a CMD enviou a ele uma versão do relato de nossas                
observações das oitivas.  
 
Considerando o exposto, a CMD vem a público, por meio deste documento, manifestar-se em              
relação ao processo supracitado. 
 
Na próxima seção, encontra-se o relato produzido por nossos observadores. Na última seção,             
explicitamos nossas conclusões sobre este processo, bem como sobre o momento que            
vivenciamos nesta universidade. 
 

Relato 
O processo disciplinar foi aberto com vistas à apuração do vídeo que registra, em um período                
de 1 minuto e 45 segundos, Guilherme Montenegro apagando parte de um teorema escrito na               
lousa pelo Prof. Serguei Popov, do IMECC. Antes de ser usado por qualquer processo interno               
da Unicamp, o vídeo foi divulgado em redes sociais e transmitido em jornais de televisão com                
alcance nacional de milhões de pessoas.  

 
No decorrer do processo, três questões foram as mais destacadas pela comissão disciplinar,             
pela advogada do aluno e pelo rol de testemunhas: a) se o aluno Guilherme se identificava no                 
vídeo e se era possível também identificar outros alunos; b) qual era o contexto da produção                
daquele vídeo, especialmente em razão da greve que, naquele momento, era deflagrada pelas             
entidades sindicais das três categorias (alunos, professores e funcionários) e c) o que ocorreu              

1 Os compromissos assumidos encontram-se descritos em: 
https://grevedaunicamp2016.wordpress.com/2016/07/06/reitor-se-compromete-com-acordo-e-estudantes
-decidem-desocupar-reitoria/ 
2 https://www.jusbrasil.com.br/diarios/143926003/dosp-executivo-caderno-1-20-04-2017-pg-53 



antes e depois daquele intervalo de 1m45s, uma exigência para saber se, de fato, era uma aula                 
interrompida ou qualquer outra atividade, e para avaliar as consequências pessoais para todos             
os envolvidos após a divulgação maciça do vídeo em redes sociais. 
 
A atuação dos professores que compuseram a comissão disciplinar foi muito serena e             
atenciosa. A despeito de um conflito entre as partes, deflagrado no que seria a primeira sessão                
do processo, todas as demais oitivas e reuniões foram conduzidas de forma adequada e de               
acordo com o regimento. 
 
Contudo, foi com muito espanto e surpresa que tomamos conhecimento do relatório final da              
comissão. Nele, indica-se a expulsão do aluno, penalidade mais severa do regimento da             
Unicamp, após um relato e análise do processo que foca apenas uma das questões acima,               
qual seja, se o aluno se identifica no vídeo em questão. Todas as demais foram praticamente                
ignoradas e esse viés abala profundamente a pertinência da medida disciplinar indicada. Na             
prática, o resultado não se diferencia do justiçamento das redes sociais que é feito sem               
nenhum respaldo de informações e do contraditório que se revelam no processo legal. 
 
As questões insuficientemente tratadas pela comissão disciplinar foram as seguintes: 
 
a. Não houve nenhuma recusa por parte do aluno em se identificar no vídeo. O centro das                 
preocupações de todos os depoentes, inclusive o do Prof. Popov, foi o de se posicionar ante a                 
questão de se o vídeo retratava ou não uma aula. Todas as testemunhas presentes no               
incidente, chamadas pela advogada do aluno, afirmaram de maneira taxativa que não ocorria             
ali uma aula, nem antes, nem durante, nem depois do episódio. Diferentemente do que expõe o                
relatório da comissão, o evento não ocorreu no IMECC, e sim nas salas do Ciclo Básico, em                 
local que, segundo os relatos, sequer era a sala oficial da disciplina. Os depoimentos indicaram               
que, de fato, o Prof. Popov queria iniciar uma aula, mas ela, definitivamente, não ocorreu. E                
não porque o aluno Guilherme a tenha interrompido ao apagar a lousa, mas porque um grupo                
de vários alunos, tal como em tantos outros episódios naquela altura, já havia se manifestado               
contra a realização da aula, o que fez a própria turma do curso se dispersar. Segundo os                 
relatos, apenas dois ou três alunos da disciplina estariam presentes no momento da filmagem.              
Não deixa de chamar a atenção o fato de que o Prof. Popov portava fones de ouvido ao                  
escrever na lousa, em procedimento pedagógico bastante inusual. 
 
O relatório da comissão ignorou todos esses fatos que são decisivos para se entender o               
ocorrido e apenas ficou com a versão do Prof. Popov, segundo a qual não foi permitida a                 
entrada dos alunos em sala e que se tratava de uma aula que teria durado algo em torno de                   
“20 a 30 minutos”. 
 
Outro fato chamou muito a atenção no processo. Do depoimento do Prof. Popov, consta que o                
aluno teria apagado um teorema, mas, conforme admitiu o próprio professor – sem que              
nenhum membro da comissão tivesse perguntado –, não se tratava do conteúdo específico             
daquela aula, mas um teorema, de matéria anterior, usado com o objetivo de relacionar o               



conteúdo prévio com o atual. Como ninguém pediu essa informação, frise-se a preocupação do              
Prof. Popov em se antecipar ao comentário, que já se ouvia entre estudantes após o ocorrido                
(como revelaram os depoimentos), de que o conteúdo da lousa não constava da matéria do               
curso. Desse modo, também não ficou clara a motivação do grupo de três alunos que, após o                 
incidente, foram à sala do Prof. Popov para acompanhar o fim da “exposição” do teorema (ou                
seja, do que seria o fim da “aula”). Se o teorema era apenas um exemplo de matéria anterior                  
(que eles já tinham visto), a ida à sala do Prof. Popov não poderia ser justificada pela                 
exposição completa do teorema (algo que eles já deviam saber). 
  
b. Antecedentes fundamentais para entender as razões do acirramento dos conflitos           
envolvendo estudantes e o Prof. Popov foram completamente ignorados. Segundo os           
depoimentos, havia antecedentes que agravaram o episódio em tela. Cerca de dez dias antes              
do episódio com o aluno Guilherme, o Prof. Popov havia resistido fisicamente à intervenção de               
estudantes grevistas em uma aula. O vídeo, também disponibilizado na internet, registrou o             
ensaio de uma “chave de braço” aplicada pelo professor em um aluno. Essa reação repercutiu               
muito negativamente entre os estudantes e explica o clima de animosidade entre eles e o Prof.                
Popov. O episódio chegou a ser discutido pela Comissão de Mobilização Docente, levando ao              
repúdio do uso de violência, de parte a parte, mas, sobretudo, na afirmação de que, enquanto                
educadores, teríamos maior responsabilidade em evitar o recurso à força. 
 
Assim, ao que indicam os depoimentos do contraditório, o episódio envolvendo o aluno             
Guilherme consistiu em disputa política e simbólica, seletivamente registrada em vídeo: os            
alunos, antes e depois da cena registrada, como declararam em depoimento, expunham os             
motivos da greve oralmente e na própria lousa. O professor, durante boa parte do tempo,               
ignorou os alunos, isolando-se por meio de fones de ouvido. 
 
O que mudou a situação foi a presença, a partir de certo momento, do Diretor do IMECC, Prof.                  
Francisco Gomes Neto. Ele entrou na sala após ter ciência de que algum conflito estava               
ocorrendo no Ciclo Básico e para lá se dirigiu para tentar acalmar os ânimos. Segundo o seu                 
depoimento, resolveu registrar a cena, pois percebeu que “algo poderia acontecer”, na medida             
em que os alunos usavam parte da lousa para deixar recados sobre a greve e, do outro lado, o                   
Prof. Popov começara a registrar o teorema acima mencionado. Criou-se, assim, a cena que              
“viralizou” pelo país. 
 
O Prof. Francisco justificou seu ato explicando que haveria uma recomendação da reitoria para              
registrar possíveis conflitos entre professores e alunos. Porém, esse registro, ao que sabemos,             
nunca foi entregue diretamente à reitoria. Segundo o próprio Prof. Francisco, o arquivo foi              
enviado ao Prof. Popov, que o compartilhou com alguns amigos, após pedir sua autorização.              
Com a autorização concedida, foi um colega do Prof. Popov, Prof. Daniel Macedo, docente da               
USP, que divulgou o vídeo no Youtube. 
 
Sobre a formação de uma rede de contatos internos e externos à Unicamp, é importante               
chamar a atenção para um fato explicitado pelo Prof. Popov em seu depoimento. Ao ser               



indagado se ele sabia quem eram os outros alunos que participaram do piquete, não apenas               
trouxe os nomes completos e RA de todos os que lá estavam, como também disse que havia                 
uma “força-tarefa” em seu grupo para identificação e enfrentamento dos grevistas. Nas redes             
sociais, o prof. Popov tornou-se um ícone do Movimento Brasil Livre, organização da sociedade              
civil que defende o fim da universidade pública e gratuita e se mostrou extremamente crítico à                
ação da greve estudantil. Os comentários do professor nas redes sociais mostram como se              
construiu um movimento articulado, dentro e fora da universidade, de combate e hostilidade a              
grevistas. 
 
c. É cada vez mais recorrente a preocupação - na imprensa, na academia, na política etc. –                 
com o fenômeno chamado de pós-verdade. As novas tecnologias fazem com que pessoas do              
mundo inteiro se conectem, mas, ao mesmo tempo, criam mecanismo sofisticados de            
construção de narrativas desprovidas de qualquer compromisso com a busca da objetividade e             
da verdade. Mais do que isso, um vídeo ou qualquer texto na internet passam a rivalizar com                 
os procedimentos de verificação pelos quais a academia precisa zelar. O que não está “na               
rede”, em breves pílulas ingeridas sem reflexão, não adquire status de verdade. 
 
Essas questões nos vieram à mente quando ouvimos a aluna Sofia Ferraz, do Instituto de               
Química. Seu depoimento na Comissão Disciplinar é chocante. Ela relata que depois do             
momento gravado no vídeo, alguns alunos que se diziam “anti-grevistas” entraram na sala de              
aula e começaram a ameaçar os alunos que faziam o piquete. Um desses alunos chegou a                
gritar com ela e a empurrou contra a parede com um movimento do peito. Não contente,                
encostou a cabeça nela e lhe apontou o dedo com veemência. O choque da aluna foi perceber                 
que os professores que entraram na sala após o incidente “se empenharam em me convencer               
de que não tinha acontecido nada”, que aquilo não era uma agressão – o que a fez                 
experimentar, pela primeira vez na vida, a opressão sentida por mulheres agredidas, segundo             
seu relato. Mais espantada ainda, disse que a divulgação do vídeo - com um recorte de todo o                  
acontecimento, sem a autorização dos envolvidos (que poderiam ser menores de idade) e sem              
medir as consequências que daí surgiriam - era um exemplo claro de como as pessoas               
passaram a encarar as redes sociais como um tribunal de justiçamento, em que o contraditório               
inexiste. A comissão de sindicância não menciona o ocorrido, mas solicita a instauração de              
outra sindicância para apurar os fatos. 
 
d. A repercussão do vídeo na internet trouxe incômodos tanto ao Prof. Popov quanto ao               
estudante Guilherme Montenegro. Porém, pelos relatos fornecidos e pelo farto material           
existente nas redes sociais, percebe-se que as consequências negativas foram extremamente           
penosas para o aluno. A repercussão do vídeo levou ao que se poderia chamar de um                
linchamento público e midiático de Guilherme Montenegro. Seu perfil na rede social precisou             
ser cancelado após dezenas de insultos e ameaças de agressão e morte. O telefone              
residencial da casa de seus pais foi descoberto e as ameaças também foram por eles               
recebidas. O conteúdo racista e homofóbico era o tom corriqueiro das mensagens, o que              
abalou, fortemente, a família. O recrudescimento chegou a tal ao ponto que, em 18 de junho de                 
2016, Daniel Macedo – o professor que, segundo os relatos, foi o primeiro a divulgar o vídeo -                  



assim colocou em sua rede: “o vídeo está viralizando, aparentemente, nunca nada que eu              
postei gerou tanta repercussão, não estou acostumado com isso. Peço que manerem nos             
comentários, o discurso de ódio tá ficando pesado. Eu também estou indignado, mas vamos              
com calma. (Por sinal, tem muita coisa horrível desse tipo acontecendo na USP também, em               
particular no IFUSP.) Apocalipse zumbi chegou na UNICAMP. Isso ocorreu durante uma aula             
do Prof. Serguei Popov.” 
 
São centenas os comentários de usuários nessas redes sociais, muitos deles repetidos,            
oralmente, ao próprio aluno na universidade, segundo seu depoimento. Seguem os mais            
característicos: 
“só tem viado nessa sala? Sério isso? Ninguém é homem o bastante pra levantar e enfiar um                 
murro no moleque com cara de índio viado atrapalhando a aula? 
“Se você põe um dedo num gordo puto pardo de schrodinger desse que fica fazendo m*, sobra                 
pra você. A inversão de valores está estabelecida faz tempo, resta só paciência” 
“Para mim esse foi o acontecimento mais vergonhoso que ocorreu no Brasil em 2016. Por mim                
esse moleque deveria ser apontado nas ruas pelo resto da vida. Não precisa bater não,               
somente ser excluído socialmente e ser envergonhado até a velhice”. 
 
Durante as oitivas, a advogada do aluno Guilherme expressou preocupação com o fato de que,               
mesmo com a repercussão já descontrolada, as postagens provocativas continuaram. No dia            
21 de junho de 2016, por exemplo, o Prof. Popov publicou o vídeo em sua conta no Facebook,                  
com o pedido “por favor, compartilhem”. Antes, no dia 19 de junho, publicou: “(...) Só queria                
comentar o seguinte: o protagonista principal (aquele que apaga a lousa) é um aluno da               
licenciatura da UNICAMP. Ou seja. Daqui a algum tempo, ele vai ensinar aos seus filhos.” 
 
Diferentemente do prognóstico profissional feito pelo Prof. Popov, o Prof. Rafael Straforini, do             
IG, único professor em todo o processo disciplinar que conhece Guilherme também do ponto              
de vista acadêmico, ressaltou inúmeras qualidades do aluno, como seu empenho e            
participação em atividades acadêmicas. Além do mais, frisou que nunca havia presenciado ou             
tomado ciência de qualquer ação agressiva ou ofensiva de Guilherme. Como disse o próprio              
aluno em seu depoimento, ele nunca teria feito aquilo num contexto de aula, sem a existência                
da greve e das deliberações tomadas em assembleia, inclusive a do IMECC. Em outras              
declarações, se disse arrependido por se deixar levar pelo calor da hora. 
 
e. Reforça-se que a atuação dos professores que compuseram a comissão disciplinar foi muito              
serena e atenciosa, mas não poderia ser ignorado o fato de que todos eles manifestaram               
apoio, antes da realização da comissão, a punições mais duras a estudantes envolvidos em              
atividades políticas de greve, além de terem repudiado a mediação da Comissão de             
Mobilização Docente quando das medidas tomadas para a desocupação da reitoria. 
 
A sugestão da comissão disciplinar em impor a penalidade mais severa a Guilherme             
Montenegro, a expulsão definitiva, ignora completamente todo um contexto bastante particular           
do evento que desautorizava imputar ao estudante a responsabilidade exclusiva pelo ocorrido.            



Infelizmente, a não observância do contraditório na atenuação da penalidade parece confirmar            
que a sentença já estava decidida antes mesmo do processo. 
 
Reitera-se – tal como feito desde que o fato se tornou público em junho de 2016 – que a                   
Comissão de Mobilização Docente não consente de forma alguma com qualquer uso da força              
física e do desrespeito ao trabalho de colegas docentes. Contudo, todo o corpo acadêmico              
precisa reconhecer que terá necessariamente que encontrar formas de diálogo mais           
harmoniosas para lidar com demandas por uma universidade mais democrática e inclusiva. 
O pedido de expulsão do estudante significa, nesse caso, uma injustiça e, no geral, um               
adiamento dessa tarefa de construção do diálogo que inelutavelmente será recolocada.  
 
 

Conclusões 
O ano de 2016 foi complicado em muitos aspectos. Na Unicamp, foi um ano em que uma cisão                  
se instalou, tornando a sua comunidade segmentada; oficializou-se o discurso "nós" de um             
lado, "eles" do outro. Esta divisão trai preceitos fundamentais que regeram o seu ambiente              
acadêmico ao longo dos seus 50 anos e fere os princípios estabelecidos no Título I de seu                 
Regimento Geral.  
 
A CMD acredita que conflitos políticos devam ser resolvidos por meio de negociações políticas              
e sempre com o olhar na comunidade, composta por todos as suas categorias. Por esta razão,                
e levando em conta o relato dos nossos observadores, acreditamos que tanto a conclusão da               
Comissão de Sindicância, como o despacho do ex-Reitor estão equivocados e contribuem para             
aumentar esta cisão. É a Universidade que perde, é o seu espaço universitário, espaço este               
que deveria acolher a pluralidade e a diversidade, o grande derrotado. 
 
O ano passado foi marcado por excessos, excessos estes que foram cometidos por muitos              
membros da sua comunidade, membros de várias categorias. O enfrentamento entre docentes,            
estudantes e servidores técnico-administrativos em 2016 afetou, e ainda afeta, o           
funcionamento acadêmico da Unicamp e tem sido um entrave para a convivência democrática.             
Urge que encontremos um solo comum que, em clima de respeito mútuo, facilite a sinergia               
necessária para enfrentar as severas dificuldades em que se encontra a Universidade brasileira             
atualmente. 
 
A CMD, em conjunto com outros docentes da Universidade que também partilham destes             
ideais, preconiza um pacto transparente que, por meio de princípios democráticos, possibilite a             
união dos setores universitários, em clima de conciliação interna e firmeza em relação à defesa               
da Universidade Pública, da Educação, da Inclusão Social e da Ciência Brasileira. Neste             
sentido, defende: 
 



1. a extinção de todos os processos disciplinares contra docentes, alunos e funcionários            
vinculados aos movimentos de 2016; 

2. o respeito pelo direito de manifestação; 
3. a rejeição de todas as condutas de agressão, coação ou constrangimento físico ou             

moral a qualquer membro da comunidade, independentemente de sua função, cargo ou            
categoria; 

4. a criação de comissões tripartites, compostas por docentes, discentes e servidores           
técnico-administrativos, por unidades, destinadas a desenvolver pautas construtivas, de         
interesse comum e institucional. 

5. a criação de instâncias permanentes, globais e por unidade, para diálogo entre as             
entidades representativas dos segmentos universitários e as autoridades. 

 
Acreditamos que apenas com o comprometimento de todos os setores da Unicamp            
conseguiremos restaurar o espaço perdido, permitindo à Unicamp o retorno à sua vocação             
histórica democrática. 
 


