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EDITORIAL

A centralidade do trabalho, a ferocidade do capital

Em atos de rua, Fórum Capixaba em Defesa da Vida das Trabalhadoras e dos Trabalhadores tem denunciado a política genocida de Bolsonaro, Casagrande e empresários

A pandemia da Covid19 não inaugurou uma tragédia de todo nova, mas
exibe, de forma mais escancarada e
dolorosa, a dinâmica capitalista para
garantir a acumulação e recuperar as
taxas de lucro, a despeito da crise estrutural desse modo de produção, o
que requer, necessariamente, o desprezo pela vida humana. Contraditoriamente, é justamente o trabalho
realizado pelos seres humanos que
também se destaca nesse contexto como imprescindível, ainda que
possa parecer o contrário, face ao
afrouxamento das leis trabalhistas
e ao expressivo excedente de força
de trabalho expresso nas altas taxas de desemprego.
Não é circunstancial, nesse sentido,
que ao menos 13 medidas editadas
pelo Executivo e/ou propostas por
parlamentares, na forma de projetos
de lei e medidas provisórias, alvejem
a classe trabalhadora e, de modo

particular, um total de 31 portarias,
instruções normativas do Executivo
ataquem trabalhadoras/es da educação. Isso apenas no período da
pandemia. Ressalte-se que os beneficiários diretos desse assalto são os
bancos, os fundos de investimentos,
os grandes empresários, ou seja, os
mesmos agentes que já usufruem
de mecanismos jurídicos – alguns
dos quais também aprovados durante a pandemia – para transferir
recursos públicos para os próprios
bolsos através do sistema da dívida
pública. Essa coesão burguesa – que
inclui, além do mercado financeiro e
do empresariado, o Estado brasileiro
e a quase totalidade dos parlamentares – opera, portanto, de modo que a
reestruturação produtiva para a sobrevivência do capitalismo seja efetuada através de um conjunto mais
amplo de medidas, que transcende
a educação, mas a afeta, mantendo

seu foco na relação capital-trabalho.
Nesse contexto, o ataque às organizações da classe trabalhadora se
torna empreendimento fundamental e está, desde as contrarreformas
trabalhista e da previdência, em
franca operação, entre outras coisas, também através da proposta
de Reforma Sindical e, no caso dos
servidores, da Reforma Administrativa, acompanhada pela propagação
de um discurso de desqualificação do
serviço público.
O conjunto de textos da atual edição
do Fique por Dentro apresenta temas emblemáticos das questões aqui
apontadas, quais sejam, a intensificação da superexploração do trabalho
docente na modalidade remota, com
radicais alterações tanto na concepção em si de educação, quanto na
saúde física e mental da categoria;
a des-responsabilização do Estado,
seja no que diz respeito às condições

mínimas para a realização do trabalho
remoto em meio a uma pandemia,
seja em relação ao direito à educação
- este flagrantemente sequestrado
por meio da deformação e exclusão
que o ensino remoto produz. Acrescente-se ainda o assombro que é a
convocação do Governo do ES para
a retomada das aulas presenciais na
Educação Básica, sintetizando tanto
o desprezo pela vida humana, quanto
uma rendição à tecnocracia ultraliberal, que, ininterrupta, enuncia que “o
Brasil não pode parar”, grito ecoado
aos quatro cantos por seu agente
provisório, Jair Bolsonaro.
Nosso convite à leitura da atual
edição é também um convite incessante à luta pela ruptura com
essa ordem genocida.
Diretoria da Adufes
Gestão Propositiva e Plural
Biênio 2019-2021
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A pandemia e o aprofundamento da precarização das
condições de vida
No enfrentamento à Covid, são imprescindíveis as medidas de isolamento social. Mas o capitalismo prioriza o lucro dos ricos sobre a
vida dos mais pobres
É sexta-feira e, enquanto espera que
apareça algum cliente no portão de
casa, em Vila Garrido (Vila Velha), ou
surja um pedido de bolo e doces pelo
celular, a autônoma Jenypher Pereira
da Silva, de 26 anos, aproveita para
ajudar o filho de 11 anos a fazer as
tarefas escolares , realizadas de forma remota. Já cansada, durante parte
da noite e até o início da madrugada,
terá que produzir seus quitutes, pois
no final de semana a procura aumenta, sobretudo na pandemia.
Com a suspensão das aulas presenciais, devido ao novo coronavírus, os
bolos que eram vendidos na Ufes –
onde a jovem estuda no curso de Letras Português noturno –, não podem
mais ser comercializados naquele
espaço. Jeny, como é carinhosamente
conhecida, intensificou a divulgação
dos seus produtos nas redes sociais
e passou a fazer as entregas, mas
apenas nos dias de folga do seu pai,
de 54 anos, que trabalha por escala.
Além da renda proveniente de suas
vendas, que não garante o sustento,
recebe o auxílio emergencial do governo. A estudante vive com o filho
em uma casa nos fundos do quintal
dos pais, que têm mais uma filha (desempregada) e três netos. “Eu sou a
chefe do meu lar e além dos meus
estudos, preciso cuidar da educação
do meu filho, da casa, da adminisFique por Dentro – outubro 2020

tração, produção e comercialização
dos bolos”, relatou, informando que
trancou o curso de Letras.
Uberização. Com os efeitos da pandemia, o segundo trimestre de 2020
encerra com taxa de desemprego de
13,3% e o menor número de pessoas
com carteira assinada das últimas
décadas, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua),
do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística IBGE.
Segundo o professor Paulo Nakatani, do Departamento de Economia,
os bilionários da América Latina e
do Caribe aumentaram sua fortuna em US$ 48,2 bilhões, enquanto
a maioria da população enfrenta a
perda da renda. Nesse contexto, sem
carteira assinada, a vendedora de
bolos não conta com qualquer garantia trabalhista.
No capitalismo, a contradição fundamental é a exploração do capital
sobre a força de trabalho. Nakatani
explicou que os últimos seis meses
trouxeram à tona um problema grave
que já existia, pois as estatísticas
brasileiras – sobre emprego e desemprego – sempre indicaram alto
e crescente número de trabalhadores assalariados informais, ou seja,
sem contrato formal nem carteira de
trabalho assinada.

“Há décadas que essa ilegalidade
foi naturalizada e incorporada às
estatísticas, inclusive, nas últimas
alterações da CLT”, explicou. Com
um cenário pessimista para os empregos formais, as pessoas buscam
alternativas de trabalho. Esse completo desamparo trabalhista em que
trabalhadoras/es são supostamente
“parceiros” ou “empreendedores de
si mesmos” ficou conhecido como a
“uberização” do trabalho.
Para o docente, essa tendência de
“uberização”, hoje reforçada pelo trabalho remoto obriga as pessoas a
converterem propriedades pessoais e
familiares em capital, sem a exigência
da remuneração. Essa é uma forma
contemporânea de garantir o lucro.
Isolamento. Assim como Jeny, milhares saíram às ruas para garantir
o sustento da família. Essa parcela
da população está exposta ao novo
coronavírus no transporte público,
em espaços de trabalho mal ou não
adaptados à realidade da pandemia. “Daí a enorme importância de
programas de renda emergencial
como o adotado, tardiamente, pelo
governo”, salientou o professor do
Departamento de Ciências Sociais,
Mauro Petersem.
Como resultado, o Brasil atingiu um
dos maiores índices de mortes do
mundo: são 154.327 óbitos registra-

dos e 5.255.277 diagnósticos, conforme consórcio de veículos de imprensa, em 20/10. Petersem criticou
o governo federal por não criar ações
eficazes para garantir o isolamento
da população mais vulnerável desde
o início da pandemia.
“Seriam necessários esforços não só
na área da saúde, articulando as redes federal, estaduais e municipais,
mas, também, os recursos privados”,
disse, complementando que a situação demandaria ainda medidas nas
áreas de emprego e renda, educação,
comunicação social e do uso da autoridade pública para o reforço das
medidas de isolamento.
“Em vez de procurar a colaboração,
o presidente buscou o tempo todo o
confronto com os gestores, sabotando com palavras e atos os esforços no
combate à doença”. Tais atitudes repercutiram dentro do governo federal,
levando à demissão de dois ministros
da saúde em plena pandemia.
Adotando uma estratégia negacionista e obscurantista, o presidente e seu
governo deram respostas evasivas e
simbólicas à pandemia, aos seus impactos sobre a saúde da população,
bem como à redução das atividades
econômicas, do emprego e da renda.
Petersem salientou que o governo de
Bolsonaro se dedica apenas à ampliação das liberdades de mercado.
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Governador ignora apelo da comunidade escolar e libera
retomada das aulas presenciais
Casagrande anunciou retorno do período letivo presencial nas redes particular e pública no início do mês de outubro

Várias foram as manifestações da sociedade contra o retorno presencial das aulas: notas de repúdio, abaixo-assinados e protestos. (Crédito da Foto: Coletivo LUTE-ES)

Movimentos ligados à educação pública, como o Fórum Capixaba em
Defesa da Vida das Trabalhadoras e
dos Trabalhadores vêm denunciando
desde julho as investidas do governo pelo retorno presencial das aulas.
O governador Renato Casagrande
(PSB) e o secretário de educação,
Vitor de Ângelo, propõem medidas
que ignoram o número de casos confirmados de Covid-19 no ES, que já
ultrapassa 145 mil e 3.700 óbitos,
afora as subnotificações.
Para 79% das/os brasileiras/os, a
reabertura das escolas vai agravar
a pandemia, segundo pesquisa DataFolha. Representante da Adufes
junto ao Fórum Estadual de Educação
(FEE), a tesoureira Fernanda A. Binatti Chiote, professora da Educação
Infantil, aponta que os documentos
apresentados pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) parecem ter
sido elaborados para uma realidade
escolar fictícia. “Algumas unidades
não contam com materiais de higiene
e água. Esses são alguns dos impedimentos para cumprir os protocolos
sanitários”, salientou.
O FEE manifestou indignação em
relação à falta de diálogo entre o
governo e a comunidade escolar e
se posicionou contrariamenteà retomada das aulas presenciais. “Diante
da decisão do governo de abertura
das escolas, solicitamos que seja en-

caminhado aos membros do fórum,
antes da data prevista de início do
retorno das aulas, um mapeamento das escolas e suas condições de
atendimento ao protocolo”, deliberou
o FEE, em reunião no dia 24/10. O
pedido solicitado pelo movimento foi
ignorado pelo governo do ES.
A professora Ethel Maciel, coordenadora do Laboratório de Epidemiologia da Ufes (Lab-EPI) foi convidada
como especialista a participar da
última reunião do FEE. Ela apresentou os dados do inquérito sorológico,
comprovando que do total de 1.693
indivíduos (2 a 22 anos), 104 (6,1%)
testaram positivo e na faixa etária de
0 a 19 anos, a febre não é o principal
sintoma, o que indica que aferir temperatura não é a ferramenta fundamental da composição do protocolo
necessário. Ao abordar o tema, disse
ainda que é importante acompanhar
os critérios da Fiocruz para garantir
um retorno seguro. Deles, o ES não
cumpre pelo menos três principais:
“ter menos de 1 caso por 100 mil habitantes; 75% dos leitos disponíveis
para Covid e capacidade de testagem
de 80% da população”.
Carta aberta. A Frente em Defesa
do Direito à Educação Pública, em
assembleia popular, fez uma carta em
que manifestou insatisfação com as
determinações do governo. “Somos
contrárias/os ao retorno presencial,

uma vez que o novo coronavírus
ainda está sendo pesquisado e seu
comportamento é desconhecido. Somente com uma vacina é possível garantir segurança para espaços como
escolas”, evidenciou o documento.
Conforme o professor Demian Cunha,
da rede estadual, “as famílias já assumiram que não deixarão seus filhos
voltar às aulas por medo de contágio”. E ele questionou “quem vai se
responsabilizar pelos óbitos ou pelas
sequelas que poderão desenvolver
estudantes e professores?”. O docente, que também é membro do
Coletivo Luta Unificada dos Trabalhadores da Educação do Espírito
Santo (LUTE-ES), criticou a pressão
para o retorno presencial por parte de
setores ligados à educação privada.
Volta às aulas apenas com vacina.
Ainda que o governador crie protocolos sanitários de saúde para as
escolas, muitas famílias têm dúvidas
sobre como funcionarão as medidas.
Josiane Betencout, mãe de João Vitor, aluno do ensino fundamental da
Serra, ficou aliviada em saber que as
escolas da rede municipal da prefeitura vão ter aulas presenciais só em
2021. “Não vou levar meu o filho à
escola enquanto não houver vacina
contra a Covid-19, ainda que isso
perdure por mais de um semestre.
Temo pela vida dele e de todos nós”.
Um dia antes do pronunciamento do

governo sobre o retorno das aulas
(24/9), foi protocolada por movimentos sociais e sindicais petição pública
junto ao governo estadual. Com mais
de 6 mil assinaturas, o abaixo-assinado pedia:”(...) Sr. governador Renato
Casagrande, proteja nossas crianças,
seus pais e avós, os trabalhadores da
Educação, assim como toda sociedade, não permitindo a volta às aulas
enquanto não for feita a vacinação
contra COVID-19 (...)”.
Evasão escolar. Tem sido baixa a
adesão das/os estudantes do ensino
médio ao retorno das aulas presenciais. A constatação é da Associação
dos Pais de Alunos do Espírito Santo
(Assopaes), que visitou escolas. Um
exemplo disso, é a Escola Arnulpho
Matos, em Vitória, apenas 45 alunos
compareceram às aulas no dia 14/10,
menos de 11% dos 420 autorizados
para a primeira semana de aula.
*Até o fechamento desta edição, o
secretário da Sedu, Vitor de Ângelo,
não tinha respondido à solicitação
de entrevista da Adufes.
Em apenas 15 dias de aulas presenciais em Manaus (AM), 342
professores do ensino médio da
rede pública testaram positivo
para o novo coronavírus.
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Ensino remoto reforça exclusão, precarização e expõe falta de
planejamento na Ufes
Muitas são as dificuldades e preocupações em torno da retomada das aulas. Há queixas e insatisfações por parte da comunidade acadêmica.

Passadas as primeiras semanas de
implantação do “Ensino-Aprendizagem [sic] Remoto Temporário e
Emergencial” (Earte), já é possível
constatar que a experiência aprovada
de forma aligeirada é deficiente em
vários aspectos. Adoecida, perdendo
parentes, amigos, vizinhos ou tendo
que cuidar de familiares doentes, a
comunidade acadêmica vive dias difíceis. Contextos de vulnerabilidades
sociais e falta de acesso à internet
se interpõem ao “ensino” imposto.
“Ao desprezar dificuldades materiais
e subjetivas que afetam principalmente estudantes pobres, negros,
desempregados, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência, a
única universidade pública do Espírito
Santo amplia o muro da exclusão,
construindo um verdadeiro apartheid”, diz a presidenta da Adufes,
Ana Carolina Galvão.
Desde o início, a Adufes posicionou-se por meio de todos os seus canais
de comunicação contra a implementação apressada do Earte. Apesar
de toda mobilização, a Resolução nº
30/2020, que implementou a referida
modalidade na graduação, foi enviada ao Cepe como se a discussão já
tivesse sido efetivamente feita nas
diversas esferas da instituição. A
Fique por Dentro – outubro 2020

aprovação se deu por uma diferença
de apenas 6 votos.
“As contestações de conselheiros
mostraram que não houve tempo
para a devolutiva das contribuições
dos diversos centros, muito menos
de prosseguir nos debates que caracterizam o espaço universitário
e fazem parte de qualquer relação
dialógica e democrática”, avalia Jacyara Paiva, docente do Departamento de Linguagens, Cultura e Educação e representante do Centro de
Educação no Cepe.
A mudança drástica nas atividades
de ensino exigiu que as/os docentes
assumissem novas formas de planejamento e adaptação dos planos, com
aplicação de estratégias pedagógicas
reduzidas e empobrecidas. Diante da
situação, a categoria segue necessitando de apoio e respostas para seus
questionamentos.
Estreia do caos. “Os problemas estão
pipocando em todas as unidades de
ensino e, a cada momento, temos
que ficar apagando incêndio”, diz o
técnico-administrativo da Pró-Reitoria de Graduação, Gustavo Cardoso. Representante da categoria junto
ao Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Cepe), Gustavo critica a
política do fazer para depois avaliar.

As queixas expõem lacunas do ensino remoto. As reclamações vão
desde a não efetivação de matrículas,
dificuldades para acessar as plataformas virtuais, baixa qualidade de internet ou qualidade de equipamentos
disponíveis, falta de acessibilidade
às pessoas com deficiência, baixa
participação de estudantes durante
as aulas até o descontentamento de
docentes e discentes quanto à eficácia do aprendizado.
De acordo com o Diretório Central
dos Estudantes (DCE), a experiência, adotada por causa da pandemia de Covid-19, tem sido ruim. Boa
parte dos discentes têm reclamado
de internet limitada e demonstrado preocupação com a assimilação
de conteúdos e com o futuro dos
seus estudos. “O Earte desconstrói o direito e o acesso à educação
pública. É um modelo imposto, que
exclui do início ao fim, não leva em
conta a estrutura familiar, é elitista,
segregador”, ressalta Nathalia Cravo, presidenta do DCE, destacando
a campanha “Ufes Contra o Ensino
Remoto” que cobrou da reitoria a
abertura de debate na tomada de
decisões. A campanha, que disse não
ao Earte, foi lançada pela Adufes,
Sintufes e DCE em junho.

O entra e sai da sala virtual. Se o ensino remoto emergencial é desafiador
nos campi da região metropolitana
onde as condições de infraestrutura digital são mais favoráveis, que
dirá nos campi localizados no interior
do Espírito Santo.
A rotina do Earte nos Centros de
Ciências Agrárias e Engenharias
(CCAE) e de Exatas, Naturais e da
Saúde (CCENS), no município de
Alegre (Sul/ES), revela-se difícil. O
sinal de internet na cidade é sempre
ruim, o que leva docentes a preferirem a banda larga e equipamentos
institucionais disponíveis nas unidades de ensino, obrigando ao deslocamento, apesar de estarem em
trabalho remoto.
“Na minha primeira aula, o sinal caiu
5 vezes”, conta a professora Aline
Bregonci, do CCAE. Também desagradável foi o final da atividade.
“Tive que concluir a aula com câmera
desligada. Foi horrível, fiquei com
vergonha”, confessa a docente, que
é vice-presidenta da Adufes. A baixa
qualidade da internet das/os alunas/
os também provoca transtornos. Com
as oscilações de sinal, o entra e sai é
frequente, atrapalhando a execução
do planejamento da aula e o acompanhamento das atividades.
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Sobrecarregados pelo ensino remoto, professores podem
adoecer
Em tempos de sofrimento e dor da pandemia, aulas on-line tornam-se um quebra cabeça para estudantes e docentes

Mesmo sob protesto de professores, estudantes e servidores técnico-administrativos, a Ufes autorizou a modalidade na instituição (foto: Arquivo Adufes)

Em meio à rotina de produção de materiais e atividades síncronas (aulas
ao vivo) e assíncronas, são inúmeras
as reuniões, relatórios, e-mails para
responder etc. O acúmulo de tarefas
afeta a saúde física e mental das/
os docentes, que se veem divididos
entre as obrigações profissionais,
cuidados com membros da família,
principalmente filhas/os em idade
escolar ou idosas/os.
Se antes o trajeto até a Ufes separava a vida profissional da pessoal,
agora tudo está no mesmo ambiente. A professora Maria Amélia Dalvi,
do Departamento de Linguagens,
Cultura e Educação terminava a licença-maternidade do segundo filho
quando veio a pandemia. Maria Amélia está amamentando e afirma que
o momento tem sido extremamente
complicado. “Às vezes estou no meio
da aula ou de uma reunião, aí o bebê
chora. É uma angústia tremenda”.
“A estrutura da casa, na maioria das
vezes, não permite que se separe
efetivamente o ambiente do lar e do
trabalho”, diz a psicóloga, pesquisadora da área de saúde do trabalhador e docente do Departamento de
Psicologia, Maria Elizabeth Barros de
Barros. “Não tem sido fácil. Sinto saudade de estar fisicamente com as/os
alunas/os”, diz emocionada, reconhecendo que o distanciamento social

imposto pela pandemia é necessário,
porém angustiante. “Como é possível
dar aula de forma tranquila vendo
que há na turma quem não consegue te ouvir e tem dificuldades em
ligar sua câmera?”, questiona Beth,
40 anos de ofício.
Os esforços físico e intelectual, informou a docente, podem desencadear
quadros de sofrimentos psíquicos,
como estafa e depressão. Para ela,
neste momento é importante formar
grupos qualificados de escuta, conversar mais com as/os colegas. “Pela
minha experiência pessoal, estar junto à Adufes, ajudando nossa entidade
a construir estratégias de luta tem me
ajudado a superar as dificuldades do
momento”, recomenda.

Amélia fez uma síntese escrita de um
dos vídeos das atividades assíncronas, o Núcleo de Acessibilidade fez
a transcrição de outro e se comprometeu a fazer os demais. A solução é
ainda parcial, mesmo que servidoras/
es se esforcem para atender, diante
da ausência de tradutores e intérpretes. “O triste é que a instituição não
tenha profissionais em quantitativo
bastante para a demanda do Earte”,
afirma Maria Amélia.
Em relação à exclusão, a presidenta
da Adufes lamenta, “mas já era esperado”, afirma. A Pró-Reitoria de
Graduação (Prograd) informou que a
procura pelo Earte surpreendeu. De
acordo com a Pró-Reitora Cláudia
Gontijo, 18.008 estudantes de graduação se inscreveram na 1ª fase de
Falta de acessibilidade e exclusão matrículas do Earte, quando foram
A professora Maria Amélia Dalvi tam- ofertadas vagas em 4.172 turmas de
bém falou sobre os problemas de graduação. No semestre 2019/1 foacessibilidade. Ela tenta garantir o ram inscritos 20,5 mil alunos, ou seja,
apoio necessário a uma aluna surda. 2,5 mil estão fora da universidade.
Os vídeos contam com legendagens
ruins, o que é impeditivo ao apren- Ensino remoto alinha-se à postura
dizado. A revelação de Maria Amélia antidemocrática do governo
só reforça que questões de acessi- Bolsonaro
bilidade não estão sendo garanti- Há muito tempo os governos têm
das pela universidade, mesmo com tentado expandir a oferta do ensino
a Resolução nº 30/2020 prevendo superior por meio do ensino à disesse atendimento. Após uma série de tância (EaD), por ter custo menor
solicitações da professora e de orien- do que a modalidade presencial. Por
tação da Adufes sobre o caso, Maria isso o professor Rafael Vieira Tei-

xeira, do Departamento de Serviço
Social, acredita que o ensino remoto emergencial vai se estender para
além da pandemia. “É um modelo
que precariza, intensifica o trabalho
e flexibiliza as relações de trabalho e
de ensino”. Para o docente, pesquisador do tema do trabalho docente
universitário, os cortes orçamentários, assim como o ensino remoto
tem o propósito de enfraquecer as
instituições para privatizá-las.
O fantasma da vigilância. O ensino
remoto compromete de modo severo e, para muitos, irremediável, o
acesso e a permanência da parcela
mais vulnerável da população. A avaliação é do professor Rafael Gomes,
do Departamento de Psicologia e
representante do Centro de Ciências
Humanas e Naturais (CCHN) junto ao
Cepe. Para ele, a reflexão sobre o uso
de plataformas comerciais privadas
– Google, caso da Ufes –, na promoção do ensino virtual também não
pode ser esquecida. “Há questões
sérias a serem observadas, como a
privacidade e segurança dos dados
institucionais e de discentes e docentes”, afirma Rafael Gomes O desinvestimento nas plataformas públicas
e estruturas para armazenamento
de dados é um outro lado perverso
desta dinâmica de priorização dos
oligopólios de informação.
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