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Já chegam a seis as notas públicas de repúdio e solidariedade à professora Marilsa Miranda 
de Souza, do campus da Universidade Federal de Rondônia (Unir) em Rolim de Moura, em 
função das ameaças de morte de que estaria sendo vítima após posicionar-se contra 
providências e intenções da administração da instituição, na mais comentada destas, a 
notícia de que a Reitoria estaria adquirindo um terreno no município por uma quantia 
considerada supervalorizada. 
As manifestações de apoio à docente têm origem não apenas nos setores e representações 
da própria Unir – como Departamento de Educação do Campus de Rolim de Moura, DCE da 
Unir e Adunir -, mas também de entidades representativas dos movimentos sociais – tais 
como o Centro Brasileiros de Solidariedade aos Povos (Cebraspo) e Associação Brasileira dos 
Advogados do Povo. 
Outras Instituições de Ensino e Grupos de pesquisa também estão se posicionando sobre as 
ameaças. O grupo GISAS (El Capitalismo Burocrático en la Explicación del 
Subdesarrollo y el Atraso Social), um Grupo de Pesquisa interdisciplinar da 
Universidade de La Laguna (Tenerife, Islas Canarias, Espanha), publicou nota se 
solidarizando com a professora Marilsa. Em um trecho, o Grupo declara: Desde el 
GISAS de España enviamos nuestro mayor apoyo y solidaridad a la profesora Marilsa 
Miranda, gran luchadora por los intereses de los profesores y alumnos universitarios de 
Brasil e investigadora de la relación entre el sistema educativo en el agro y el desarrollo del 
capitalismo burocrático en ese país. A denúncia na íntegra você encontra em: 
http://webpages.ull.es/users/capburoc/Novedades.htm  
ENTENDA O CASO 
Para melhor entendimento do caso, seguem-se trechos das notas do Departamento de 
Educação do Campus de Rolim de Moura, do DCE e da Adunir, para circunscrever as 
manifestações apenas ao âmbito dos setores da própria Unir: 
“Nós, professores do Departamento de Educação do Campus de Rolim de Moura, em reunião 
extraordinária em 29 de Março de 2010, vimos a público REPUDIAR a forma espúria de 
ataque aos membros deste departamento ocorrida em e-mail anônimo veiculado na internet 
desde o último dia 19 de março. A princípio consideramos que tais calúnias e difamações não 
mereciam qualquer atenção por parte da comunidade acadêmica que têm respondido à 
altura. No entanto, lembrando o discurso fascista de que “Uma mentira dita cem vezes 
torna-se verdade”, como dizia Josef Goebbels, Ministro de Propaganda do Reich, é preciso 
que respondamos a alguma dúvida que por ventura venha pairar sobre muitos de nossa 
comunidade que estão descobrindo a vida da Universidade. 
A Professora Ms. Marilsa Miranda de Souza, a mais caluniada no referido e-mail, 
historicamente tem travado lutas em defesa do cumprimento dos princípios da Administração 
Pública, desde sua história como aluna, professora e também como Diretora eleita, com 98% 
dos votos de professores, técnicos e estudantes deste campus, mandato que foi interrompido 
dois anos depois quando a mesma renunciou para assumir a Pró-Reitoria de Graduação. Sua 
indicação foi feita entre todos os diretores dos campi e outros professores destes, em 
reunião aberta com a presença do reitor eleito. Era uma reivindicação dos campi do interior 
fazer parte direta da Administração Superior, como forma de garantir uma maior atenção à 
estas unidades. Durante o curto tempo em que permaneceu no cargo, a professora discordou 
abertamente em vários espaços inclusive em assembléias da ADUNIR, das ações políticas e 
administrativas daquela gestão, razão pela qual, desrespeitando a indicação dos campi, foi 
exonerada. 
O Campus de Rolim de Moura acostumado com uma ampla democracia no que diz respeito 
ao debate aberto de ideias, passa hoje por momento adverso. Sem consulta às instâncias do 
Campus, a Reitoria depôs o vice-diretor em exercício (o Diretor está afastado por problemas 
de saúde), e nomeou arbitrariamente outro professor lotado no Departamento de 
Agronomia. O Departamento de Educação questionou e repudiou o Ato enviando documento 
aprovado em reunião do Departamento e também no Conselho de Campus. A posição do 



Departamento de Educação, apoiado no princípio do cumprimento da legislação da 
Universidade, resultou em represálias e ataques constantes aos seus professores, acusados 
de improdutivos em várias circunstâncias públicas. 
Em decorrência dos problemas administrativos do Campus nos últimos anos, sua infra-
estrutura tornou-se cada vez mais precária, dificultando o funcionamento e desenvolvimento 
das aulas. É visível a qualquer um a ausência de condições de trabalho, razão pela qual os 
estudantes do curso de Pedagogia, paralisaram suas atividades durante 15 dias tendo o 
apoio da ampla maioria de seus professores. Durante a greve várias questões vieram à tona, 
como a compra de um terreno em frente ao Campus no valor de 8.900.000,00 (Oito milhões 
e novecentos mil reais) processo já aprovado pelo CONSAD. Alguns professores deste 
Departamento ao tomar conhecimento do processo questionaram o valor que estaria acima 
do praticado pelo mercado no município, fato que acirrou ainda mais as contradições com os 
interessados na efetivação da compra. 
Não sabemos a extensão dos interesses dos que promovem essas calúnias violentas e 
anônimas, com fúria e desespero contra os professores deste Departamento. Esta ânsia 
veemente e desejo irresistível pelo poder nos é estranho. Nenhum professor deste 
Departamento manifestou intenção em disputar quaisquer cargos eletivos dentro desta 
Instituição, apenas estamos defendendo aquilo que acreditamos ser justo. 
Felizmente, dentre todo o corpo docente desta IFES – inclusive de colegas sérios e honestos 
do Departamento de Agronomia e Engenharia Florestal – inúmeras manifestações 
condenaram veementemente esta prática espúria que foge ao diálogo franco e aberto, tendo 
como subterfúgio este tipo de crime virtual. 
Este Departamento afirma e reafirma sua posição em continuar defendendo o justo e o 
correto, temendo inclusive pela vida dos que denunciam irregularidades. As pessoas 
acusadas direta ou indiretamente no nefasto ataque, são pessoas idôneas e que defendem 
historicamente de forma intransigente a Universidade pública, gratuita e de qualidade”. 
Trechos da nota do DCE: 
“O que está acontecendo no Campus de Rolim de Moura já foi denunciado pelo DCE durante 
a greve dos estudantes de Pedagogia no inicio do semestre: O Reitor num ato fascista, 
passando por cima dos conselhos do Campus, exonerou o vice-diretor em exercício e 
nomeou para o cargo um novo professor. O ato foi repudiado em documento à Reitoria pelo 
Departamento de Educação que sempre defendeu uma gestão democrática na UNIR. Na 
mesma época a comunidade acadêmica descobriu que a UNIR estava comprando um terreno 
em frente ao Campus de Rolim de Moura no valor de 8.900.000,00 (oito milhões e 
novecentos mil reais) e alguns professores questionaram o exorbitante valor. 
Coincidentemente, o diretor biônico nomeado pelo Reitor é cunhado do dono do terreno. O 
Processo de compra já foi aprovado no CONSAD e deve entrar na pauta da próxima reunião 
do CONSUN.  
A denuncia causou imenso ódio ao grupo interessado no “negócio” e desde então se iniciou o 
processo de perseguição e calúnia aos professores e estudantes combativos daquele campus. 
REPUDIAMOS esta tentativa covarde, mentirosa, baixa, odiosa e DESESPERADA dos tais 
“anônimos” em denegrir e atacar os professores democráticos do departamento de educação 
de Rolim de Moura. Reafirmamos nosso apoio incondicional a luta dos estudantes e 
professores honestos deste campus”. 
Trechos da nota da Adunir: 
“Homofobia, estupro virtual, ofensa à honra, à dignidade, o desprezo e notada agressão à 
mulher, pela autoridade constituida e pelo local de trabalho, além de um vulgarismo 
impregnado de preconceitos, estão presentes em correio eletrônico que atingiu o coração do 
campus de Rolim de Moura, no Estado de Rondônia na Universidade Federal, e todos os seus 
trabalhadores docentes, além das autoridades constituídas e estudantes.  
A adunir vem a publico repudiar os termos do texto e conclamar os docentes da universidade 
a continuar a investir em segurança eletrônica... 
Sempre que a ADUNIR se fez presente no campus tem procurado lembrar que os 
professores, antes de gestores, somos profissionais da educação superior e somos uma 
categoria de trabalhadores que devemos resgatar a dignidade profissional, a saúde laboral e 
as formas honestas de condução política institucional Não há registro anterior naquele 
campus de que divergências tenham sido tratadas com tamanha violência. Podemos 
assegurar que a historia dos profissionais agredidos é indiscutivelmente pautada pelas 
posições claras que sempre assumiram, mantendo seus pontos de vista”. 
 


