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EDITORIAL

“Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do
mundo”

Campanha do Fonasef, contra a Reforma Administrativa

Enquanto contamos nossos mortos,
testemunhamos, tomados pelo assombro, protestos anti-lockdown;
uso preventivo de medicamentos
propagandeados pelo presidente da
república que podem levar à morte;
recusa em tomar a vacina contra a
Covid-19, entre tantas outras aberrações que marcam nossa história
recente. O aforismo de Oswald de
Andrade no Manifesto da Poesia
Pau-Brasil (1924), que intitula este
editorial, por certa chave de leitura,
confirma nossa perplexidade diante
do cenário distópico, sem encaixe
aparente em nossa tentativa de fazer
o registro memorialístico necessário para a compreensão presente e
futura de nosso trauma coletivo e
sua superação. Por outra chave, no
entanto, ao caráter nefando de nosso
momento histórico abre-se, como
potência, a reinvenção do mundo
fora dos quadros já supostamente
dados ou instituídos. Reinvenção a
partir dos escombros, de onde o “ver
com olhos livres” de Oswald, inscreve
hoje o imprescindível diagnóstico de
nossa crise, sem o qual caminharemos com visão turva, tateando e
prolongando nossa miséria nacional.
Divisamos, sim, inevitáveis e pro-

fundas rupturas – institucionais,
ideológicas, políticas, teóricas - se
processarem em um país em franca destruição. Essa política de terra
arrasada, que recobre desde o assalto à seguridade social, à proteção
do trabalho, educação e saúde, por
meio das contrarreformas da previdência, trabalhista e da Emenda
Constitucional 95 do teto de gastos,
efetivadas a partir de 2016, também
tem expressão atual na proposta de
Reforma Administrativa, o Projeto
de Emenda Constitucional 32/2020,
que desfigura a própria natureza do
Estado brasileiro, repassando aos
abutres empresariais, das mais sutis
e insidiosas formas, as esferas de
atuação Estado. A PEC32 é a institucionalização ampliada do desamparo
da população. Para se consolidar,
precisou se fundamentar em mentiras e distorções sobre a atuação
das servidoras e servidores públicos,
responsabilizados pela crise; sobre a
causa do esvaziamento dos cofres
públicos – atribuída indevidamente ao
serviço público, enquanto o grande
empresariado e os bancos enchem os
bolsos através do sistema da dívida
pública; sobre a quantidade alegadamente excessiva de servidores, entre

outros pseudo-fundamentos para a
proposta escandalosa de Bolsonaro,
que tem o apoio da mídia comercial e
de amplos setores da sociedade - a
coesão burguesa que dá sustentação
à agenda ultraliberal de Paulo Guedes, o agente-fantoche provisório
dos donos dos meios de produção
na divisão internacional do trabalho.
O conjunto de textos da atual edição do Fique por Dentro apresenta
temas que, como a Reforma Administrativa, também nos convocam
para os enfrentamentos pela classe trabalhadora.
A greve sanitária é instrumento indispensável de luta, em momento
de agressiva investida contra a vida
da comunidade acadêmica enviada
ou sob ameaça de ser colocada em
trabalho presencial.
A presença afirmativa das mulheres
em espaços da pesquisa, divulgação
científica, extensão, especialmente registrada neste mês de março,
constitui, tanto uma resposta às políticas de destruição do nosso povo
– uma vez que são as mulheres as
mais afetadas pela ameaça de Reforma Administrativa e pela própria
pandemia da Covid-19, quanto um
avanço na construção de uma prá-

xis que rechaça a clivagem alienante
entre a luta antipatriarcal e anticapitalista. O ensaio pungente da Profa.
Dra. Jacyara Paiva, coordenadora do
Neab/Ufes e presidenta da Associação Brasileira de Pedagogia Social
e Educação Social, plasma de forma
terna e decisiva a condição da mulher
na universidade, apontando nossos
limites enquanto instituição e o horizonte inegociável a ser perseguido
para a construção da universidade
popular que jamais tivemos.
A edição também registra a despedida, irreparável perda e legado de
Lula Rocha, militante capixaba dos
Direitos Humanos e liderança do Movimento Negro, cuja trajetória atravessa a história de nossa entidade.
Nosso convite à leitura da atual edição é também um convite incessante
à luta pela ruptura com o modo de
produção genocida ao qual não estamos condenadas/os. Ver com olhos
livres como vislumbrou Lula Rocha a
vida é jamais nos conformarmos, mas
empreendermos a ação política para
nossa emancipação.
Diretoria da Adufes
Gestão Propositiva e Plural
Biênio 2019-2021
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PEC 32 traz prejuízos para quem está e para quem vai ingressar
na carreira docente
A PEC trata da Reforma Administrativa e está em tramitação

(Crédito: Adunesp)

A PEC 32/2019, que trata da Reforma
Administrativa, trará graves consequências para as/os docentes, tanto
as/os que ingressarão nas universidades quanto as/os que já estão nela.
É o que afirma o economista e professor da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp), Márcio Pochmann. De acordo com ele, a iniciativa
apresentada pelo governo Bolsonaro
(sem partido) em 2020 constitui uma
terceira grande mudança na administração pública brasileira, indo na
contramão das duas primeiras.
A primeira, recorda, foi na década
de 30, quando houve a estruturação
das carreiras no interior do Estado
Brasileiro. A segunda, em 1988, teve
como marco a promulgação da Constituição Federal. Um dos avanços, diz
Pochmann, foi a criação do Regime
Jurídico Único (RJU), tornando equânime a relação entre servidoras/es
e a administração pública nas três
esferas. “A Reforma Administrativa
é a terceira mudança, mas vai no
sentido inverso, no caminho da desregulamentação”, afirma o professor.
Pochmann recorda que, com a exFique por Dentro – março 2021

pansão das Instituições Federais de
Ensino Superior (Ifes), houve “uma
onda de expansão da carreira docente”. Entretanto, o momento atual
é de carência de concurso público e
aumento de vacâncias em virtude das
aposentadorias. Diante dos cortes
orçamentários previstos pela PEC 32,
somados a outros ataques, como a
Emenda Constitucional 95, que congelou os investimentos em políticas
públicas de saúde e educação por 20
anos, a tendência será apelar para as
contratações provisórias.
Essas contratações, segundo Pochmann, podem ser, por exemplo, por
meio de terceirizações. “Por causa
da asfixia orçamentária, as reitoras e
reitores podem ser pressionadas/os
a tomar medidas que já ocorrem em
alguns municípios, como licitação de
professores, na qual os concorrentes
se candidatam pelo menor preço”,
explica o economista, que aponta
também para que sob alegação de
falta de recursos, as universidades
se curvem a alternativas privatistas,
como cobrança de mensalidades,
para para garantir orçamento, e di-

ficultem a progressão das servidoras
e servidores, como forma supostamente inevitável de diminuir gastos.v.
Além da terceirização das/dos docentes, a Reforma Administra possibilita
contratação por outros meios que
não sejam o da via do concurso público, como a Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT), segundo Pochmann.
Os vínculos temporários, sem estabilidade, podem virar regra nas universidades, fazendo com que as/os
professoras/es tenham sua liberdade
e autonomia feridas, como afirma o
economista. Ele salienta ainda que a
PEC 32 abre possibilidade para redução de jornada com redução salarial,
afetando não somente as/os docentes
que ingressarão nas universidades.
De acordo com Pochmann, fazer com
que as pessoas acreditem que somente as/os futuras/os trabalhadoras/es das universidades serão afetadas/os é uma forma de desmobilizar
a categoria e aprovar mais facilmente
a Reforma Administrativa. A professora do Departamento de Serviço
Social da Ufes, Gilsa Barcelos, concorda com essa afirmação e salienta

que, caso seja aprovada, a PEC 32
passará por um processo de regulamentação que abre excepcionalidade
de implementação para algumas carreiras. “Tem uma série de conquistas
históricas, alcançadas por gerações
anteriores, de um processo longo,
que podem ser perdidas”, afirma.
Cenário de desigualdade
Para Gilsa, será aprofundado um cenário de desigualdade entre as trabalhadoras/es de um mesmo local,
como acontece com as Organizações
Sociais de Saúde (OSS). “No mesmo
espaço tem servidor estável e os da
OSS, sem estabilidade, cumprindo a
mesma função, com salário menor e
jornada de trabalho mais extenuante”, diz. Gilsa acredita também na
possibilidade de quarteirização de
docentes, ou seja, quando uma empresa terceirizada contrata outra para
prestação do serviço. “Que professor vai querer fazer doutorado para
trabalhar na universidade pública,
com uma realidade de precarização
ainda maior do que na rede privada
de ensino?”, indaga.
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Greve Sanitária é arma na luta contra a ameaça de retomada
das aulas presenciais durante a pandemia
Indicativo de Greve Sanitária foi aprovado em assembleia da Adufes

(Crédito da imagem: Pelicário)

O indicativo de Greve Sanitária, caso
haja pressão para retomada das aulas
presenciais, foi aprovado em assembleia virtual da Adufes em três de
fevereiro por 70% dos professores.
Neste momento, considerado o pior
de toda a pandemia no Brasil, é preciso fortalecer ainda mais a luta contra
o retorno das atividades presenciais
para que não aconteça na Ufes o que
está ocorrendo na educação básica
e em faculdades privadas pelo país,
que é a transmissão da Covid-19
entre professoras/es, com muitos
registros de óbito.
Esse tipo de greve tem respaldo legal, sendo deflagrada quando as/os
trabalhadoras/es buscam segurança
para desempenho de suas atividades

sem que isso represente riscos à sua
saúde e a de outras pessoas. Além da
aprovação do indicativo da Greve Sanitária, a Adufes também participou,
em 27 de janeiro, da carreata contra o
retorno das aulas presenciais. Assim
como o Andes-SN, a Adufes defende a retomada das aulas presenciais
somente com imunização da comunidade acadêmica e apoia a luta de
coletivos de professoras/es e outros
grupos que fazem esse enfrentamento à tecnocracia dos governos
que desvalorizam a vida humana em
nome do calendário escolar.
“Com doses insuficientes de vacina,
recordes em internações e mortes,
acompanhamos estarrecidos a desvalorização da vida com unidades

de ensino funcionando como se não
houvesse uma pandemia. Certamente a reabertura das escolas contribuiu
para o colapso que estamos vendo
agora”, diz a presidenta da Adufes,
Ana Carolina Galvão.
Em Vila Velha, por exemplo, professoras/es denunciaram a existência de
casos de Covid-19 em cerca de 10
escolas. Duas escolas estaduais em
Cariacica também registraram casos
de Covid-19. Em uma delas, inclusive,
houve um caso de reinfecção.
No interior não foi diferente, duas
escolas estaduais foram fechadas,
sendo que uma teve as atividades
presenciais paralisadas pela segunda
vez. A primeira foi em novembro de
2020, pouco tempo após o retorno

presencial. No município de Linhares, a escola de um assentamento do
Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) também teve que
cancelar as aulas presenciais, o que
foi apoiado pela comunidade, inclusive por meio de denúncia sobre a
falta de assistência médica na região.
Tamanho desamparo em meio à pandemia, afirmam, agravava ainda mais
a apreensão das pessoas diante da
reabertura das escolas.
A professora do Centro de Ciências
da Saúde (CCS), Ethel Maciel, nos
lembra que cabe ao Poder Público
elaborar medidas de restrição de circulação de pessoas. “Sem vacinação
efetiva, rápida, de muitas doses, a
ameaça é para todos”, salienta.
Fique por Dentro – março 2021
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Pesquisadoras da Ufes fazem a diferença na pandemia
Contribuições à ciência são marcadas pela atuação de mulheres

Professora Ethel Maciel, pesquisadora do Centro de Ciências da Saúde da UFES (foto: divulgação)

A crise sanitária sem precedentes na
história brasileira tem a expressiva
atuação das mulheres em diversas
frentes de trabalho socialmente referenciado. Seja exercendo atividades
de ensino, pesquisa, extensão e/ou
administrativas, seja atuando interinstitucionalmente na luta contra
a Covid-19, ocupam(os) afirmativamente os espaços de histórica predominância masculina. Em meio a
múltiplos exemplos, na Ufes, mencionem-se as pesquisadoras do Centro
de Ciências da Saúde (CCS), Ethel
Maciel; do Centro de Ciências Exatas,
Naturais e da Saúde (CCENS - Campus Sul), campus de Alegre, Fabiana
de Cássia Carvalho Oliveira; e a nossa
saudosa Luzimar dos Santos Luciano,
do CCS, falecida em junho passado,
que deixou um grande legado.
Divulgação Científica
A divulgação científica, para Ethel, é
uma frente importante no esclarecimento de medidas de prevenção e
no combate à anticiência. “É sempre
um desafio escrever e dialogar numa
linguagem acessível para todos os
públicos, principalmente para aquelas
pessoas que estão descobrindo que
a ciência é essencial para elencar
estudos, combater a desinformação
e o negacionismo de autoridades
públicas que adotam falas que deseducam”, pontua a epidemiologista
que integra o grupo de trabalho do
Fique por Dentro – março 2021

Ministério da Saúde (MS) responsável
pela elaboração do plano de vacinação contra a Covid-19.
Universidade na sociedade

das”, coordenado pela pesquisadora,
foi considerado o projeto com maior
mérito extensionista do CCENS pela
relevância e impacto social. Atividades educativas, incentivo à pratica de
atividade física, avaliação nutricional
são algumas das ações realizadas
pela equipe de docentes do curso de
Nutrição e estudantes.
Saúde e educação públicas Luzimar, Presente!

Professora Fabiana Oliveira – CCENS
(foto: divulgação)

“As internas precisam melhorar o
estado nutricional delas, principalmente neste período de pandemia”,
diz a pesquisadora Fabiana de Cássia
Carvalho Oliveira. Ela atua na recuperação de usuárias com dependências químicas. Um dos vencedores do
prêmio Maria Filina 2020, o projeto
“Promoção da saúde de mulheres dependentes químicas institucionaliza-

Luzimar dos Santos Luciano – CCS
(foto: divulgação)

Poucas semanas após escrever a
carta intitulada “A falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)
e para além deles: a emergência do
trabalho dos profissionais de saúde”, a professora do CCS, Luzimar
dos Santos Luciano, entrava em luta

contra a Covid-19. “Luzimar era uma
profissional competente que, durante
sua vida inteira, lutou pela saúde e
pela educação pública”, ressalta a
coordenadora do Comitê Operativo
de Emergência para o Coronavírus
da Ufes (COE/Ufes) Leila Massaroni.
Leila testemunhou a atuação diária da
colega, que atuou na elaboração da
proposta do Plano de Biossegurança
para a Universidade.
Os retrocessos enfrentados pelo
povo brasileiro impactam diretamente a vida das mulheres, uma vez que o
obscurantismo, o fanatismo religioso
e o conservadorismo banalizam e
naturalizam todas as formas de violência. Para a presidenta da Adufes,
Ana Carolina, é no campo da política
que o enfrentamento é feito. “A luta
antipatriarcal não deve se distinguir
da luta anticapitalista, pois é nesse
modo de produção que são gestadas
todas as formas de exclusão, privação e violência”, afirma.

“Se olharmos a saúde
como um direito humano,
a sua essencialidade não
pode se restringir a um
momento de caos como
estamos vivendo hoje”.
Luzimar Luciano
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Mulheres Negras em Luta!!!
A Adufes agora tem um espaço em seu site para publicações de qualquer docente. O Fique por Dentro passa a ter também
um espaço aberto para a base e nesta edição nossa convidada é a Professora Jacyara Paiva, professora do Departamento de
Linguagens, Cultura e Educação do Centro de Educação, coordenadora do Neab/Ufes e presidenta da Associação Brasileira
de Pedagogia Social e Educação Social.

Jacyara Paiva (foto: arquivo pessoal)

Um passo atrás. Minha mãe, mulher
preta, abandonando aos nove anos
a escola para lavar roupa para fora.
Mais tarde, trabalhando em turnos
extenuantes como faxineira e merendeira para permitir que os filhos
pudessem ter o direito à Educação
que lhe foi usurpado.
Pés no presente. Não me vejo na
maioria dos meus colegas docentes
da universidade em que leciono e
que, por conta da desigualdade racial,
só entrei aos 54 anos, me recusando
aceitar o futuro que o país reserva às
mulheres negras das classes populares. Não me vejo tampouco na maioria dos alunos e alunas. Impressão?
Coincidência? Com uma busca tão
rápida quanto dolorida, como puxar
um band-aid de uma ferida, descubro
que não. Docentes negros representam 15,8 % dos professores de universidades federais. Este percentual
cai ainda mais quando falamos de
mulheres negras nas universidades
federais e ainda mais quando falamos de mulheres negras em lugares
de poder neste espaço. Em alguns
cargos, chegamos ao percentual 0%.

Número desaforado em um pais com
mais da metade da população composta por negros e negras.
Ser mulher negra dentro de uma Universidade e em um país estruturalmente racista é falar sobre números
que causam perplexidade; é sentir
indignação e é produzir dororidades
(PIEDADE, 2017)1, aquilombamentos
potentes e luta. E eu preciso inclusive
citar o NEAB/Ufes como um desses
quilombos que nos ajudam a manter a esperança dentro do contexto universitário.
Pequeno pulo no futuro. Minha filha
negra formando em medicina. A única em uma sala de 110 alunos. Hoje
já trabalha na profissão. “Mãe, sempre quando eu chamo um paciente,
pedem para chamar o médico, pois já
passaram com a enfermeira”. “Mãe,
toda vez que vou comprar uma roupa
bacana, perguntam se eu trabalho no
shopping, como se eu não pudesse
estar lá como cliente, mas sim à serviço dos que têm verdadeiramente
poder de compra”.
A machista e racista sociedade brasileira está habituada a nos ver como

serviçais, só ouvindo de nós “sim,
senhor”, “sim, senhora”. Quando a
retina é impregnada por uma negra
em posição social de chefia ou que
agregue status, a pupila se dilata
de medo e desconfiança. Por isso,
a vitória da mulher negra deve ser
coletiva e repleta de dororidades.
Êxitos das mulheres negras como
regra e não exceção. Oportunidade de escolha para todas meninas
e meninos pretos serem o que bem
entenderem quando crescerem. Espelhos pretos em todas as áreas do
conhecimento. Somos muitas movimentando a estrutura social e vamos
juntas levar as próximas gerações
às conquistas enquanto unidade. A
vitória só virá enquanto unidade, por
mais que festejemos cada conquista
individual de uma irmã ou irmão. Isso,
queridas leitoras e queridos leitores,
vamos obter, sim. Não tem sido fácil.
Nossos passos de mulheres negras
vêm de longe (WERNECK, 2010)2
e exigiram suor. Exigiram sangue.
Exigiram insubordinação. E exigirá
sempre luta para que possamos impor nossa existência como mulheres

negras. É uma luta sem tréguas e sem
recuos, mas sempre coletiva.
Agora é “NÃO, SENHOR”, “NÃO,
SENHORA”. Sim, em caps lock de
enfrentamento. E acompanhamento
de dedo indicador balançando no ar
com propriedade para reforçar os
dizeres. Não mais vamos aceitar machismo, muito menos racismo. Não
mais vamos aceitar ser preteridas de
espaços. Não mais vamos ceder a cadeira para somente homens brancos
sentarem. Não mais. Não mais.
Estamos movimentando as estruturas sociais, vamos ocupar os lugares
que temos direito e esperamos contar
com a branquitude antirracista nesta
luta que é de todas e todos.
Tentaram nos matar. Muitas vezes.
Apesar das tentativas, não nos esqueçamos: nossa luta, ainda pulsa.
[1]. PIEDADE, Vilma. Dororidade. São
Paulo: Editora Nós, 2017
[2]. WERNECK, Jurema. Nossos passos vem de longe! Movimentos de
mulheres negras e estratégias política contra o sexismo e o racismo.
Revista ABPN,v.1,n.1, p.1-11,2010
Fique por Dentro – março 2021
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Lula Rocha partiu, mas seu legado permanece
O militante dos Direitos Humanos e do Movimento Negro faleceu em 11 de fevereiro

Grafitti em homenagem a Lula Rocha, militante dos Direitos Humanos e do Movimeto Negro (foto: divulgação)

No dia 11 de fevereiro, o Espírito Santo foi pego de surpresa com o falecimento de Lula Rocha, militante dos
Direitos Humanos e do Movimento
Negro. Não seria nenhum exagero
dizer que, na verdade, o Brasil foi
pego de surpresa, já que Lula, em
sua trajetória, extrapolou os limites
territoriais de seu estado e articulou
nacionalmente diversas ações e movimentos. Essas iniciativas, ele deixou
em andamento. Agora é preciso nos
inspirarmos e fortalecermo-nos em
seu exemplo para seguir fazendo os
enfrentamentos que nosso tempo
exige, pois Lula Rocha partiu, mas
seu legado permanece.
Durante homenagem feita a ele no
dia 21 de fevereiro, na carreata contra a Reforma Administrativa, por
vacinação para todas e todos, pelo
SUS e pelo “Fora, Bolsonaro!”, a presidenta da Adufes, Ana Carolina Galvão, recordou não somente a grande
dedicação de Lula Rocha às causas
populares, mas também o quanto ele
semeava a esperança quando muitos
pareciam desanimar. “Ele teve uma
Fique por Dentro – março 2021

trajetória, uma história. Temos que
prosseguir na luta sem esmorecer,
assim como ele não esmoreceu”.
Falar da história de Lula é, de certa forma, falar também um pouco
da trajetória da Adufes. Lula Rocha
contribuiu com seu conhecimento,
experiência e generosidade em diversas palestras, seminários, e outros
eventos realizados pelo sindicato.
Nas ruas e em outros espaços onde
se deram diversas mobilizações da
classe trabalhadora, a Adufes estava
lá, e Lula Rocha também. Nascido em
uma família de militantes, ele conheceu desde cedo a necessidade de
se colocar na luta contra a perversidade de um sistema que nos mata
a cada dia, por uma sociedade que
vislumbrava fora dos limites supostamente definitivos.
Deixou sua marca no Círculo Palmarino, na Pastoral Operária, no Fórum
Igrejas e Sociedade em Ação, Fórum
Estadual da Juventude Negra do Espírito Santo, Bloco AfroKizomba, na
Rede AfirmAção de Pré-Vestibulares
Populares, apoiada pela Adufes, e

tantas outras atividades que tornam
difícil a tarefa de enumerar. A rede
AfirmAção, por exemplo, contribuiu
para que dezenas de estudantes de
origem popular ingressassem no
ensino superior, inclusive o público.
“Lula era a cabeça e o coração dos
cursinhos AfirmAção. Vamos prosseguir para continuar fazendo a diferença na vida das pessoas e para
não deixar o legado dele morrer”, diz
o professor Antônio Barbosa, que faz
parte da coordenação do cursinho.
Lula também foi essencial em outros espaços da Adufes. O Fórum
Capixaba de Lutas Sociais, que se
organizou a partir da greve da PM
(2017), sempre esteve articulado aos
movimentos nos quais Lula estava
inserido e que a Adufes fortaleceu.
Quando a Ufes anunciou o convênio
com a Polícia Militar para patrulhamento dos campi, a Adufes lançou a
campanha “PM na Ufes, não!” e Lula
foi fundamental para subsidiar as
discussões. “Aliás, foi dele a ideia de
uma ouvidoria popular para monitoramento da PM na Ufes, uma vez que

não conseguimos impedir o convênio
firmado”, lembra Ana Carolina.
É assim que deve ser. Lula Rocha
permanece vivo em cada iniciativa
popular que deixou. Dar prosseguimento a elas é missão de todas e
todos que partilham dos mesmos
sonhos e utopias desse companheiro, cuja atuação foi imprescindível para as lutas populares. Lula
Rocha, presente!

“Nossos passos vêm de
longe, de antes de nós!
Buscamos no axé e nas outras tecnologias do nosso
povo, armas para combater toda essa realidade de
opressão e para acalentar
nossos corações. É com o
axé das nossas yabás que
vamos seguir a luta”.
Lula Rocha

