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Ensino remoto emergencial (ERE), ensino a dis-
tância (EaD), ensino híbrido, plataformas digitais 
didáticas. No que depender de certos burocratas de 
plantão na USP, bem como de determinados merca-
dores da educação, o Mundo Novo está ao alcance da 
mão, tanto quanto o “novo normal” pós-pandêmico. 
Já em abril de 2020, por exemplo, numa “reunião de 
dirigentes”, a então pró-reitora de Cultura e Exten-
são Universitária, Maria Aparecida Moreira Machado 
(Cidinha), recomendava em apresentação oficial da 
PRCEU “aproveitar o momento para criar a cultura 
digital no nosso corpo docente em relação a diversas 
atividades que estes [sic] desempenham” (destaques 
nossos). Cidinha é candidata a vice-reitora em chapa 
para a Reitoria encabeçada pelo vice-reitor licencia-
do Antonio Carlos Hernandes. Ambos certamente 
contam com o apoio de Edmund Baracat, o pró-rei-
tor de Graduação que lançou edital, em novembro 
de 2020, destinando a quantia de R$ 1,5 milhão à 
finalidade de “estimular a comunidade acadêmica a 
desenvolver atividades integradas/coordenadas que 
contemplem a recente experiência de ensino devido 
à pandemia da Covid-19”. Que rapidez!

Na visão da PRG, os assim chamados “consórcios 
acadêmicos para a excelência do ensino de gra-
duação” (CAEG) tendem a revelar “maturidade e 
potencial de uma universidade empreendedora” 
(surpresa!). Mas atenção: o compartilhamento de in-
fraestruturas pelas unidades consorciadas deve pre-
ver “oferecimento de disciplinas obrigatórias e/ou 
eletivas exclusivamente no formato híbrido de ensino” 
(destaques nossos), e por fim “um plano detalhando 
as atividades remotas e presenciais é obrigatório e 
deve ser apresentado para o processo de avaliação”. 
Em tal ambiente “científico”, o uso de tecnologias de 
ensino remoto pode vir a calhar para comprimir o 
custo da força de trabalho docente.

A presente edição procura trazer ao primeiro pla-
no o debate sobre ERE, EaD e temas derivados, à luz 
das experiências vividas desde março de 2020. Ewout 

ter Haar rejeita determinismos tecnológicos (sejam 
pró ou contra o ensino online) e propõe a apropriação 
de tecnologias pela USP, Fabiana Jardim adverte so-
bre as ameaças ao RDIDP contidas na perspectiva de 
ensino híbrido “goela abaixo”. Vanessa do Monte e 
Mariângela de Araújo desconstroem o modelo de ERE 
imposto pela “USP que não pode parar”, Plauto Wata-
nabe Aranha analisa a experiência da FORP e enxerga 
tanto riscos como vantagens no ensino híbrido. Paulo 
Hebmüller relata como o EaD vem sendo usado pelas 
instituições privadas de ensino superior como instru-
mento de precarização da carreira docente.

CPI da Pandemia
Embora seu relatório final tenha amenizado par-

te das acusações dirigidas ao presidente da Repúbli-
ca, a CPI criada no Senado para apurar a conduta do 
governo Bolsonaro frente à Covid-19 pintou um im-
pressionante retrato da tragédia provocada pela es-
tratégia de disseminação deliberada da pandemia em 
território nacional. A CPI que indiciou o presidente 
da República, ministros, ex-ministros, membros do 
“gabinete paralelo”, parlamentares, empresários 
e médicos, num total de 78 pessoas, é o centro do 
bloco sobre conjuntura, que também examina o ne-
gacionismo gourmet praticado pelo governador João 
Doria e secundado pela Reitoria da USP.

Questões de gênero
Antes tarde do que nunca, diz o provérbio. Nesta 

edição, dois artigos inauguram vigorosamente uma 
temática até então ausente na história da revista. Suas 
autoras são Cláudia Vianna e Soraia Chung Saura, com 
“Questões de gênero, um compromisso científico, 
político e social”, e Annie Schmaltz Hsiou e Michele 
Schultz, com “Questões de gênero e a agenda do movi-
mento de mulheres na USP”.

Boa leitura!
O Editor

Ensino rEmoto E “univErsidadE EmprEEndEdora”



6   Revista Adusp   novembro 2021 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

Depoimento
JANICE THEODORO

“miguEl rEalE criou 
a aEsi, Hélio guErra 
dEstruiu documEntos”

Janice Theodoro em audiência pública na Alesp 
(2014), entre Bia Pardi e Modesto Carvalhosa

Daniel Garcia
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“Procurei sempre trabalhar com os métodos da pesquisa científica em história. 
Onze volumes de documentação e análise foi uma maneira de expressar, em 
cada página, o meu profundo respeito pelos colegas perseguidos, desaparecidos e 
assassinados”, declarou à Revista Adusp a professora Janice Theodoro (FFLCH), 
que presidiu a Comissão da Verdade da USP, cujo relatório final (2018) será objeto 
de reportagens nas próximas edições. “Eu conheci alguns dos estudantes mortos, 
foram meus colegas”, disse Janice, que respondeu a questões que lhe foram 
enviadas por e-mail

Revista Adusp. Inicialmente pe-
ço à Sra. que explique como a Comis-
são da Verdade planejou o trabalho, 
diante da dimensão das tarefas e de-
safios colocados à sua frente. Quan-
tas pessoas trabalharam na investi-
gação? Quanto tempo foi necessário? 

Janice Thedoro. A Comissão da 
Verdade da USP foi formada por sete 
docentes, a saber: professores Dalmo 
de Abreu Dallari (FD), na qualida-
de de presidente, Erney Plessmann 
de Camargo (ICB), Eunice Ribeiro 
Durham (FFLCH), Janice Theodoro 
da Silva (FFLCH), Maria Hermínia 
Brandão Tavares de Almeida (IRI), 
Silvio Roberto Salinas (IF) e Walter 
Colli (IQ). Durante a presidência do 
professor Dalmo de Abreu Dallari, fo-
ram recolhidos alguns documentos, 
realizadas entrevistas.

O material encontrado no Arquivo 
do Estado e no Fundo do SNI [Serviço 
Nacional de Informação] da Biblio-
teca Nacional era imenso e de difícil 
consulta e análise. Eram pastas com 
informações de diversas naturezas. 
Foram quatro anos de trabalho inten-
so de uma equipe de pesquisadores e 
professores. Contamos com o apoio 

financeiro da Fapesp para a realiza-
ção do relatório e contratação de seis 
pesquisadores. Tivemos também tra-
balho voluntário na equipe. A elabo-
ração da pesquisa, entrevistas e texto 
foi realizada de 2014 a 2018.

Atuaram como pesquisadores 
Alynne Nayara Ferreira Nunes, Bea-
triz Corrêa Camargo, Carlos Alberto 
Batistella, Evelyn Ariane Lauro, João 
Vicente Capello Rezende, Márcia Bas-
setto Paes, Mônica Kalil, Nathália Re-
gina Pinto, Pedro Luiz Stevolo, Rober-
ta Astolfi e Thiago Rocha da Fonseca.

Os documentos produzidos pela 
USP, conforme depoimento do reitor 
Hélio Guerra Vieira (no relatório, 
Volume 1), foram queimados por sua 
determinação. Portanto, foi neces-
sário, por um lado, conferir a exis-
tência ou não de documentação na 
USP e, por outro, procurar cópias da 
documentação em outros arquivos 
nos quais, em razão do processo de 
difusão da informação, pudessem ter 
sido arquivadas.

A documentação do DOPS [De-
partamento de Ordem Política e So-
cial, da Polícia estadual] e do SNI é 
imensa. São milhões de documen-

tos arquivados em pastas de con-
teúdo variado. Para trabalhar com 
as pastas do DOPS não há índice por 
assunto: é necessário abrir os con-
juntos documentais, olhar e ler do-
cumento por documento. Da USP 
nos arquivos do DOPS localizamos 
e trabalhamos com 293 pastas, que 
continham por volta de 35 mil docu-
mentos. Sem falar da documentação 
do SNI, arquivada no Rio de Janei-
ro na Biblioteca Nacional e outros 
acervos. Só posso dizer que o pessoal 
que trabalhou na pesquisa e nos 
arquivos foi admirável. Acreditaram 
no trabalho, na importância do que 
estavam fazendo. Grande parte do 
trabalho foi feito por estagiários.

Encontramos cópias nos arquivos 
do DOPS de lista de professores com 
sugestão de não serem contratados. 
Uma coisa é falar da perseguição, ou-
tra coisa é provar. É difícil encontrar 
a prova. Ninguém deixa memórias 
de perseguição e assassinato.

Revista Adusp. O relatório final 
da CV-USP é bastante claro no to-
cante às responsabilidades institu-
cionais da universidade na violação 
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de direitos humanos durante a Di-
tadura Militar. “Do total de 47 mor-
tos e desaparecidos vinculados à USP, 
não foram encontradas informações a 
respeito de 17 deles”, diz o relatório. 
“Dados triviais, como ficha de aluno, 
prontuário médico, histórico escolar 
ou qualquer outro documento”. Es-
te é um dado muito impressionante. 
Assim como o fato, também assina-
lado no documento final, de que a 
CV-USP encontrou inúmeras infor-
mações sobre alunos e professores 
que eventualmente desenvolveram 
alguma atuação política, “mas, em re-
lação aos mortos e desaparecidos, não 
foi encontrado nenhum documento 
produzido na AESI/USP referente ao 
período anterior ao falecimento ou 
desaparecimento”. Isso levou a CV-
-USP a concluir que “o silenciamento 
— de pessoas e documentos — existiu 
e ainda existe no presente por meio 
de uma nova roupagem”. Peço à Sra. 
que fale mais a respeito desse tópico. 

Janice. Todos os alunos da USP 
possuem um prontuário com suas 
informações escolares. Qualquer ins-
tituição deve manter nos seus ar-
quivos a trajetória dos estudantes 
para poder comprovar as suas notas, 
títulos e diplomas. São documentos 
legais, comprobatórios. Por que al-
guns prontuários sumiram?  Qual a 
responsabilidade da instituição e em 
que medida sua autonomia permi-
te submetê-la à intervenção de ou-
tras instâncias de poder para exigir 
a destruição de documentos? O que 
fazer diante de medidas de força?

A autonomia da Universidade, 
a preservação de seus documentos, 
seus financiamentos são temas que 
sugerem cuidado extremo, tanto em 
períodos ditatoriais como nos de-

mocráticos. A USP teve um reitor 
competente e digno, Hélio Lourenço 
de Oliveira, que foi cassado por não 
aceitar a intervenção nos assuntos 
internos da USP. Ele evitou a inter-
venção o quanto pôde. Foi cassado 
ao lado de outros professores. Mas 
vieram em seguida os reitores e pro-
fessores da Faculdade de Direito afi-
nados com a nova ordem política di-
tatorial. Miguel Reale criou a AESI na 
USP e nomeou Krikor Tcherkezian 
para realizar as perseguições políti-
cas por meio de engavetamentos de 
processos e perseguições. 

Não se pode descuidar. Atualmen-
te a música “Divino Maravilhoso” de 
Caetano e Gil volta sempre na mi-
nha cabeça: “Atenção. Tudo é perigoso 
[...]. É preciso estar atento e forte... “. É 
perigoso porque a imaterialidade do 
saber na Universidade faz com que 
ela possa sofrer ameaças políticas ou 
financeiras sem a sociedade se dar 
conta. Basta diminuir o percentual 
da verba destinado à pesquisa por 
determinação legal e o pensamento 
científico e filosófico desaba. Isto qua-
se aconteceu em 2021. A Universidade 
é um cristal fácil de quebrar.

No caso da USP, como de outras 
universidades brasileiras, a Assessoria 
Especial de Segurança e Informação 
(AESI) atuou dentro da própria uni-
versidade com o consentimento do 
reitor. O desaparecimento de docu-
mentos, de ficha do aluno, históri-
co escolar entre outros documentos 
comprova o papel do reitor na época 
da Ditadura, afinado com o SNI, e a 
participação de alguns funcionários 
da instituição na perseguição política.

A instituição queimou documen-
tos. Isto é fato declarado pelo reitor 
Hélio Guerra Vieira. Por que queimou? 

Para apagar uma parte da história e 
para não deixar rastro dos envolvidos. 
A conclusão é: o reitor Hélio Guerra 
Vieira promoveu a destruição de do-
cumentos que comprovavam a perse-
guição, na instituição, de alunos, fun-
cionários e professores. A pergunta é: 
hoje, esses documentos fazem falta?

Do meu ponto de vista eles fazem 
muita falta, especialmente para os jo-
vens que não sabiam estar sendo per-
seguidos e eram rejeitados quando 
buscavam emprego. Na adolescência 
é muito importante a construção da 
nossa imagem profissional. Ser per-
seguido é uma coisa, ser desqualifica-
do por incompetência profissional é 
outra. Existe um dano invisível para 
uma geração das pessoas muito jovens 
“não importantes” que ficaram de-
sempregadas em razão da perseguição. 
A vigilância na contratação de pessoas 
era intensa na administração centrali-
zada e descentralizada, nas fundações 
e autarquias. Era necessário para con-
seguir um emprego ter atestado de 
antecedentes. Existia um cadastro com 
a finalidade de tornar um jovem estu-
dante desempregado crônico, por fal-
ta de bons antecedentes políticos. Eu 
passei por isto, assim como milhares 
de outros jovens pelo Brasil. Era muito 
difícil. É preciso saber da perseguição 
até mesmo para superá-la.

Os perseguidos titulados, na vi-
da acadêmica, tiveram amparo dos 
amigos brasileiros e especialmente 
dos centros de pesquisa no exterior. 
Tiveram condições de dar continui-
dade para seus trabalhos no exte-
rior dispondo, frequentemente, de 
melhores condições para a pesquisa. 
Os recém-formados sofreram muito. 
Ninguém fala dos desimportantes in-
dignados com a desigualdade social.
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“A USP perdeu muitos 
especialistas que 
foram contratados 
por universidades 
estrangeiras. Perdeu 
projetos interrompidos por 
cassações de professores. 
Perdeu em especial 
alunos que não puderam 
ter aulas, aprender 
com  pesquisadores, 
ser contratados quando 
terminaram seus cursos”

Revista Adusp. O relatório final 
afirma que o período entre 1971 e 
1973, anos da gestão dos reitores Mi-
guel Reale e Orlando Marques de Pai-
va, foi o de repressão mais violenta, 
com total de 22 mortes, sendo que 
13 delas ocorreram em 1972, período 
em que o reitor da USP era Reale. 
“Percebe-se que se trata de uma ge-
ração, com idade entre 16 e 24 anos, 
que assistiu ao golpe de 1964. Pode-
-se supor que o radicalismo da po-
sição política tenha ganhado mais 
força no contexto das cassações de 
professores ocorridas, especialmen-
te, com o AI-5, em 1969. A exclusão 

de uma parte da população da vida 
política pode ter favorecido o con-
fronto com o regime militar, respon-
sável por um número significativo 
de mortes de estudantes nos anos 
subsequentes”. Na sua opinião, essas 
hipóteses continuam válidas?

Janice. O final dos anos 60 e es-
pecialmente os anos 70 foram mar-
cados, não apenas no Brasil como no 
mundo, por uma vontade dos jovens 
de construir uma sociedade mais 
igualitária, com maior liberdade, me-
nos autoritária e consumista. Naquela 
época existiam os grupos que mili-
tavam politicamente de forma clan-
destina e os revolucionários dos cos-
tumes, grande número de jovens. Os 
hippies, Rita Lee e o Festival de Woo-
dstock são símbolos desta revolução.

Do ponto de vista mais geral exis-
tia um sentimento anticapitalista e 
uma afinidade com a ideia de revolu-
ção como a única forma de transfor-
mar a sociedade. Na época existiram 
vários grupos de jovens, especial-
mente na USP e universidades fede-
rais, refletindo sobre os caminhos 
políticos para a mudança. Grupos de 
origem católica, com vocação mais 
nacionalista ou mais internacionalis-
ta, outros mais voltados para a clas-
se operária ou para o campesinato. 
Havia também muitos rebeldes, a 
maioria, os roqueiros, cineastas, fo-
tógrafos, jornalistas, atores, músi-
cos, desenhistas, dramaturgos. Gente 
boa, de cabeça aberta, muita gente.

Olhando o passado e compa-
rando com os jovens na atualidade 
a diferença é: a presença organiza-
da [atualmente] de gente careta e 
raivosa com sonhos voltados para 
as armas e a guerra, como objetivo 
em si. A gente pensava em liberdade, 

Comissão da Verdade localizou nomeação de 
Krikor Tcherkezian pelo reitor Miguel Reale
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em amor (livre, livre de estereóti-
pos e convenções) e em política das 
mais diversas formas. Éramos contra 
a guerra (especialmente do Vietnã, 
contra o imperialismo). No paco-
te vinham também sonhos de uma 
sociedade igualitária, reflexões so-
bre bem comum, a solidariedade, a 
política e o companheirismo. Mas 
também ninguém era santo. As dis-
sidências eram muitas, algumas com 
o ideário da revolução e da luta ar-
mada. Nós éramos individualistas 
mas combatíamos o individualismo 
presente em nós e em nossas vidas. 
Hoje é o contrário, a vontade é de ex-
pansão do narciso. O que são as selfies 
e os grupos de WhatsApp, os “iguais 
a si mesmo” reunidos na Internet? 
A política, especialmente na forma 
como a concebíamos, perdeu espaço.

Revista Adusp. “É objeto deste 
estudo descrever a conjuntura 
histórica marcada pela perseguição 
e  e l iminação de professores , 
alunos e funcionários, mediante 
documentação comprobatória de 
responsabilidade da Universidade”, 
diz o relatório final (volume 3, 
página 24). “Trata-se, portanto, 
de  descrever  os  mecanismos 
institucionais criados para perseguir 
e nomear as pessoas envolvidas 
na criação de um clima de terror, 
responsabilizando-as pela perda 
de autonomia da Universidade. 
Destaca-se,  nesse processo,  a 
atuação da Assessoria Especial de 
Segurança e Informação (AESI) 
criada pelo reitor, dificultando, por 
meio de mecanismos institucionais, 
as  matr ículas  de  a lunos  e  a 
contratação de professores  e 
funcionários”. Na avaliação da Sra., 
esse objetivo foi alcançado?

Janice. A USP perdeu muitos es-
pecialistas que foram contratados 
por universidades estrangeiras. Per-
deu projetos interrompidos com as 
cassações de professores. Perdeu es-
pecialmente alunos que não pude-
ram ter aulas, aprender com gran-
des pesquisadores, não puderam ser 
contratados quando terminaram 
seus cursos e muitos, sem saber, es-

tavam sendo vigiados e persegui-
dos. Tiveram grandes dificuldades 
profissionais.

Uma geração de estudantes que 
entraram na universidade nos anos 
60 e início dos anos 70, extrema-
mente criativos, produtivos e com 
uma noção clara de bem comum, 
foi rejeitada sem saber. É uma per-
da “invisível”, de imensa impor-

SNI relacionou Krikor ao tráfico de cocaína e julgou sua atuação comprometedora
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tância. Hoje, faltam na adminis-
tração pública pessoas capacitadas 
tanto do ponto de vista ético como 
político-profissional, capazes de 
responder aos desafios políticos 
contemporâneos.

Observe a origem e história dos 
sanitaristas, infectologistas envolvi-
dos com a pesquisa em instituições 
como Manguinhos e Butantã e ana-
lise as origens da instituição, quem 
são seus fundadores e quais são as 
reflexões que sustentaram as polí-
ticas públicas destas instituições. 
Eles pensaram e atuaram como pes-
quisadores de ponta e não abriram 

mão de propor soluções políticas, 
desenhar políticas públicas, criar 
vacinas e fazer política para imuni-
zar a população, melhorar as condi-
ções de vida e saúde dos brasileiros. 
O projeto era construir um sistema 
de saúde capaz de amparar a popu-
lação toda e combater as doenças 
tropicais (febre amarela, malárias 
entre outras). O Departamento de 
Parasitologia [da Faculdade de Me-
dicina] foi duramente perseguido 
em razão de denúncias motivadas 
por conflitos internos (cátedra) e 
políticos. Na Medicina grande parte 
dos perseguidos e cassados pesqui-

sava na área de doenças tropicais. A 
medicina privada ficava em segun-
do plano. Plantaram o que estamos 
colhendo, hoje, com Manguinhos e 
Butantã: medicina preventiva e va-
cinas para toda a população.

“O trabalho foi iniciado. 
A discussão e a pesquisa 
devem continuar. Abrimos 
a primeira porta. Existem 
outras portas a serem 
abertas, envolvendo a 
documentação existente 
e não processada pela 
Comissão. De qualquer 
forma o Relatório da 
Comissão explicita o 
núcleo duro da caixa  
de Pandora”

Revista Adusp. Apenas cinco 
unidades da USP foram objeto de vo-
lumes específicos no relatório final. 
Algumas unidades onde houve casos 
importantes de prisão ou morte de 
docentes e alunos, como a Escola Po-
litécnica e o Instituto de Psicologia, 
não foram contempladas com dossi-
ês específicos. A Sra. pode explicar as 
razões disso? Faltou tempo ou falta-
ram “braços”?

Janice. Faltou muita coisa, até 
papel para impressão. Mas o que 
mais faltou foram pesquisadores 
com mais experiência em análise 
de dados e com conhecimentos es-
pecíficos e elaboração de análises. 
Na Física, por exemplo, o material 
é imenso. Precisaria de uma equi-

Volume 3 do relatório final da CV-USP é dedicado a seus 47 mortos e desaparecidos
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pe de físicos para ler, processar a 
imensidão da documentação e anali-
sar o material contido especialmente 
nos arquivos do SNI. A perseguição 
na USP interferiu na produção de 
conhecimento e guarda muitas am-
biguidades neste campo. Existiu in-
vestimento em tecnologia na época 
da Ditadura Militar. Modernização 
e perseguição ocorreram ao mesmo 
tempo. Desatar o nó não é fácil.

O trabalho foi iniciado. A discus-
são e a pesquisa devem continuar. 
Era importante apresentar para a 
comunidade o que fizemos até a da-
ta da entrega. Abrimos a primeira 
porta. Existem outras portas a serem 
abertas, envolvendo a realização de 

estudos, teses e livros com a docu-
mentação existente e não processada 
pela Comissão. De qualquer forma o 
Relatório da Comissão da Verdade 
da USP explicita o núcleo duro da 
caixa de Pandora. As AESIs, o papel 
dos reitores e o principal auxiliar, 
contratado por Miguel Reale, para 
fazer o trabalho braçal da persegui-
ção, gerenciando os contatos com o 
SNI: Krikor Tcherkezian.

Revista Adusp. Antes de apre-
sentar a relação de mortos e de-
saparecidos políticos vinculados 
à USP, na página 34 do volume 3, 
entre eles seis docentes, o relató-
rio final da CV-USP diz o seguinte: 
“Cada um dos jovens citados abai-

xo teve a sua vida interrompida e 
merece ser lembrado não apenas 
como um nome na memória his-
tórica, mas também como partici-
pante vigoroso da História do Bra-
sil vinculado à USP. A Universidade 
de São Paulo foi berço de inúmeros 
projetos políticos e acadêmicos com 
profundas ambições de transfor-
mação tanto da sociedade brasilei-
ra como da própria Universidade.” 
Peço à Sra. que comente essas frases 
tão belas, tendo em vista que hoje 
estamos vivendo uma espécie de re-
vival da Ditadura Militar, agravado 
pelo advento da pandemia de Co-
vid-19 e por políticas genocidas do 
governo Bolsonaro.

Documento com informação dos EUA sobre paradeiro da professora Ana Rosa Kucinski foi mantido em sigilo
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Janice. Evidentemente existem 
lembranças embaladas em seme-
lhanças, como os militares na po-
lítica e a onda de um pensamento 
retrógrado e conservador. As marcas 
autoritárias e retrógradas me cau-
sam falta de ar. Aprisionar as liber-
dades, colocar todas as pessoas em 
caixinhas de gênero, estereótipos de 
família com tonalidades rosa e azul, 
ódio contra a diferença e valorização 
extrema da sociedade de consumo 
lembram o passado: tradição, família 
e propriedade...

Não podia imaginar um passo pa-
ra trás tão grande e nenhum para a 
frente. Mas as diferenças são gran-
des. O novo conservadorismo brotou 
em meio a uma negação da “velha 
política” e da “revolução tecnológi-
ca” capaz de associar, por meio da 
rede, indivíduos com alguns traços 
em comum, como rancor social, re-
ceio do novo, do desconhecido, ape-
go a um passado idílico, a um pro-
tetor autoritário e machista do tipo 
mito. A rede reuniu pessoas com afi-
nidades pessoais e políticas. Reuniu 
quem gosta de gato, cachorro, vio-
lência, sexo. O que você imaginar, 
pode encontrar na rede e montar 
um grupo.

Hoje a Universidade é muito mais 
um campo de competição acadêmi-
ca, de produção científica, em âmbi-
to mundial. Existem instrumentos de 
medida. As pessoas devem “lattear”, 
fazer incessante e incansavelmente 
o seu currículo Lattes, suposta porta 
de entrada para o mundo profissio-
nal. Penso que seria melhor coope-
rar, mas sou muito antiga. Mas seria 
injusto não ver o lado positivo. A 
Universidade deu um salto muito 
grande em pesquisa a partir dos anos 

80. A Universidade dos anos 60 era 
uma família. Privilégio de poucos e 
pouca pesquisa.

Revista Adusp. A decisão do en-
tão reitor J.G. Rodas de nomear ele 
próprio todos os membros da CV-
-USP representou uma ruptura com 
as entidades representativas da co-
munidade universitária, que duran-
te meses vinham negociando com a 
Reitoria uma composição multilate-
ral da Comissão, com a participação 
de nomes de todos os segmentos: 
docentes, funcionários-técnicos ad-
ministrativos, estudantes e, claro, 
representantes da Reitoria. A nego-
ciação estava em estado adiantado, 
e todas as entidades já haviam indi-
cado seus representantes quando o 
reitor se antecipou e compôs unila-
teralmente a CV-USP. Como a Sra. 
interpreta esse desfecho? O caráter 
excessivamente institucional da Co-
missão chegou a atrapalhar os traba-
lhos de investigação?

Janice. Foi o que ocorreu. A Co-
missão foi nomeada legalmente pa-
ra uma função, cujo relatório final 
deveria trazer a verdade dos fatos 
ocorridos durante a ditadura militar 
na USP. Todos os que faziam parte 
da Comissão lutaram contra a Dita-
dura, foram perseguidos, presos e 
cassados (alguns reintegrados de-
pois). Atuaram contra o regime mi-
litar na época. Participaram ativa-
mente da história da Ditadura. Este 
fato é peculiar em comparação com 
outras comissões. 

O desafio era entregar um tra-
balho nomeando os responsáveis 
pela perseguição. Foi difícil encon-
trar as provas dos responsáveis. O 
relatório demonstra com documen-
tos o que aconteceu, nomeando os 

responsáveis do topo da pirâmide 
e seus executores principais. Mos-
tra a atuação do general João Franco 
Pontes, de Fausto Haroldo entre ou-
tros. Muitas questões-perseguições 
eram resolvidas no âmbito do direito 
administrativo. O direito adminis-
trativo serviu para perseguir. Basta 
ver no relatório o teor das justifica-
tivas elaboradas por Fausto Harol-
do, no caso de Ana Rosa Kucinski. O 
Direito serviu a gregos e troianos. 
Acumulação de cargos foi um argu-
mento muito utilizado para perse-
guir uns e favorecer outros, como 
ocorreu com Freitas Nobre, profes-
sor impedido de dar aulas. É possível 
ver no relatório quem assinou os 
documentos ajudando a exclusão. O 
relatório é grande porque está reple-
to de provas.

Sem a equipe de pesquisadores 
empenhados não teria sido possível 
realizar o trabalho. A documentação 
é farta. O caminho trilhado foi reple-
to de dificuldades. Gosto do resulta-
do do relatório. Procurei sempre tra-
balhar com os métodos da pesquisa 
científica em história. Onze volumes 
de documentação e análise foi uma 
maneira de expressar, em cada pá-
gina, o meu profundo respeito pelos 
colegas perseguidos, desaparecidos 
e assassinados. Trabalhei pensando 
neles. O Relatório da Comissão da 
USP é o resultado deste esforço. Eu 
conheci alguns dos estudantes mor-
tos, foram meus colegas e estive na 
prisão com muitos dos torturados. 
O relatório às vezes não parece um 
relatório na forma como foi escrito 
porque Marcia Bassetto (presa tam-
bém) e eu pesquisávamos e recupe-
rávamos, ao mesmo tempo, expe-
riências de vida.
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tEcnologia Educacional  
na usp: autonomia  

E apropriação
Ewout ter Haar1
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O nosso acesso ao mundo é mediado por tecnologias. 
Elas mediam como o mundo se revela a nós e por 
sua vez, como nós nos revelamos ao mundo. Tec-

nologias influenciam como interpretamos o mundo, como 
nos relacionamos com outras pessoas e elas reconfiguram 
relações de poder. Quando esta mediação entre nós e o 
mundo muda, não é surpreendente que haja resistência.

Sócrates tinha razão ao criticar a escrita — “a palavra 
escrita não responde ao ser questionada, sem seu dono 
está sozinha e indefesa contra abusos”. De fato, a tecno-
logia da língua escrita mudou de forma imprevisível o 
mundo em que ele viveu. Os luditas no século 19 tinham 
razão de protestar contra a exploração possibilitada pelas 
novas tecnologias de automação. Digitalização e as novas 
formas de distribuição de mídia via Internet mudaram 
radicalmente indústrias inteiras. São só alguns exemplos 
que mostram que é perfeitamente razoável que tecnolo-
gia educacional seja um assunto controverso, porque, ao 
mudar nossa relação com a profissão e nossos alunos, ela 
muda o que somos como professores. O debate sobre se, 
ou como, tecnologias devem ser incorporadas nas nossas 
vidas é complexo, porque se tecnologias mudam o que 
somos, certamente vão mudar também nossos valores e 
nosso senso do que é certo ou errado. Como avaliar algo 
que vai mudar o que você é?

Análises que procuram entender o significado das 
novas tecnologias educacionais e como melhor agir em 
relação a elas devem evitar o chamado determinismo tec-

nológico, nas suas versões pessimistas ou otimistas. Tecno-
-utopistas afirmam que as tecnologias estão aí, são inevitá-
veis, que é ingênuo ou romântico pelejar por um passado 
sem elas e que geralmente devem melhorar a educação 
num processo de progresso histórico. Margaret Heffernan 
resume o mito de inevitabilidade de forma sarcástica: “...o 
futuro pode não ter acontecido ainda, mas já foi decidi-
do”2. Nesta visão equivocada a meta não é participação, é 
submissão a futuros que outros já decidiram. O outro tipo 
de determinismo tecnológico é o dos que enxergam nas 
tecnologias frias uma deturpação das relações humanas 
entre educador e educando. Veem um futuro de ensino 
mecanizado, massificação das salas de aula e controle 
orwelliano ou fordista sobre a profissão de professor. Nes-
tas duas perspectivas as tecnologias na educação têm uma 
certa essência, que promove eficiência (massificação para 
os pessimistas) ou aprendizagem personalizada (individua-
lista e comportamentalista para os pessimistas).

A maioria dos educadores, porém, não se identifica 
com estas caricaturas determinísticas. Muitos veem nos 
novos meios de comunicação e interação oportunidades 
reais de melhorar a forma de se relacionar com seus alu-
nos ou engajá-los com o material didático. Um discurso 
instrumentalista supõe que novas tecnologias seriam 
simplesmente ferramentas, a serem usadas pelo profes-
sor de acordo com sua visão sobre pedagogia ou para 
potencializar suas metodologias preferidas. Mas assim 
como a análise determinista, a visão instrumentalista 

Tecno-utopistas afirmam que as tecnologias são inevitáveis e que devem melhorar a 
educação num processo de progresso histórico. Outro tipo de determinismo tecnológico 
é dos que veem um futuro de ensino mecanizado e massificado e controle orwelliano 
ou fordista da profissão de professor.  Um contradiscurso aos extremos determinísticos 
usa os conceitos de autonomia e apropriação, respectivamente. A USP deve zelar 
por sua autonomia na construção dos espaços educacionais e manter controle da 
infraestrutura mediadora das interações de integrantes da sua comunidade

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0009522
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de tecnologias maleáveis que se adaptam à nossa visão 
do mundo também não se sustenta. Qualquer tecnolo-
gia, mas sobretudo as tecnologias da Internet cada vez 
mais em uso em ambientes educacionais, são complexas 
demais para analisar como meras ferramentas. Elas têm 
estrutura, facilitam algumas metodologias de ensino e 
dificultam outras. Tecnologias são inseridas num sistema 
tecno-político que impõe através do uso delas, por mais 
neutras que pareçam, uma visão do mundo.

Uma perspectiva que ajuda a organizar melhor o deba-
te sobre tecnologias educacionais é uma que atribui a elas 
uma função mediadora. Não existe essência da tecnologia 
que determine nossa relação com ela. Nem é um conjunto 
de meras ferramentas que pode ser usado para o bem ou 
para o mal. Tecnologias educacionais mudam nossa manei-
ra de ver o mundo, a Universidade e seus integrantes. Ao 
incorporar estas novas perspectivas, nós mesmos muda-
mos, em nossos valores e convicções político-pedagógicas.

Um contradiscurso que evita os extremos de determi-
nismo e do instrumentalismo tecnológico é aquele que usa 
os conceitos de autonomia e apropriação, respectivamen-
te. A USP deve zelar pela sua autonomia na construção dos 
seus espaços educacionais e manter controle sobre a infra-
estrutura mediadora das interações entre os integrantes 
da sua comunidade. Ao mesmo tempo, estamos num mun-
do em evolução e vamos ter que nos apropriar de todas as 
tecnologias necessárias para melhor cumprir nossa missão 
educacional, nos nossos termos e com nossos valores.

Autonomia. Instituições como a 
USP não podem deixar atrofiar 
sua capacidade técnica e 
organizacional de manter sua 
própria infraestrutura sobre a 
qual docentes vão desenhar suas 
experiências educacionais. O uso 
de plataformas de terceiros deve 
ser analisado estrategicamente 
e com uma visão técnico-política 
de longo prazo

É notório que plataformas das grandes empresas da 
Internet se colocam cada vez mais como mediadores entre 
pessoas e o mundo. Durante a pandemia, as empresas GA-
FAM (Google, Amazon, etc.) prosperaram em ritmo acelera-
do. Em escolas e universidades, ferramentas de colaboração 
privadas e desenhadas para ambientes corporativos como 
as do Google e Microsoft conquistaram espaço, muitas vezes 
por falta de investimento em plataformas públicas e dese-
nhadas especialmente para espaços educacionais.

Há dois argumentos principais em favor da resistência a 
delegar a plataformas corporativas o desenho dos espaços 
educacionais e controle da infraestrutura de comunicação e 
interação entre docentes e discentes. O primeiro argumento 
é que instituições como a USP não podem deixar atrofiar sua 
capacidade técnica e organizacional de manter sua própria 
infraestrutura sobre a qual docentes vão desenhar suas ex-
periências educacionais. O uso de plataformas de terceiros 
deve ser analisada estrategicamente e com uma visão téc-
nico-política de longo prazo. Por exemplo, no início de 2021 
o Google mudou drasticamente os limites do uso gratuito 
das suas plataformas. Se não tiver capacidade técnica de 
oferecer alternativas, a USP ficará refém de qualquer nova 
condição imposta pela empresa. Mas o princípio geral é que 
a USP não pode ceder a empresas que não necessariamente 
compartilham os mesmos valores educacionais e políticos, 
algo que é próprio à sua missão principal, as condições em 
que o processo educacional se dá.

O segundo argumento se ampara na natureza do mo-
delo de negócios atual das empresas de Internet, o cha-
mado capitalismo de vigilância, na expressão de Shosha-
na Zuboff. A gratuidade dos serviços oferecidos pelas 
empresas GAFAM esconde o custo de entregar o compor-
tamento dos integrantes da sua comunidade para como-
dificação e exploração comercial3. A responsabilidade de 
uma instituição de avaliar bem o balanço entre benefícios 
e riscos é grande, sobretudo porque seus alunos não po-
dem se recusar a fazer uso das plataformas escolhidas.

A USP investe em plataformas próprias como e-Disci-
plinas ou e-Aulas, mantidos pelo STI, onde é assegurado 
o controle dos dados gerados4. Mas há uma dependência 
cada vez maior a serviços de terceiros. Já faz cinco anos 
que todos os e-mails direcionados a ou vindos de um  
@usp.br passam pelos servidores da Google, e docentes e 
alunos dependem cada vez mais dos serviços do Google 
para armazenamento ou comunicação. Na Europa, uma 
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análise de impacto de privacidade a pedido do governo 
holandês5 chegou à conclusão de que devido à falta de 
transparência e limitação de finalidade do processamen-
to dos dados, os produtos do Google oferecem grandes 
riscos de ferir a legislação de proteção de dados.

Como outro exemplo, a USP mantém um convênio 
com a Coursera, uma empresa com valor de mercado de 
US $ 5 bilhões e que cresceu com as contribuições cedidas 
por Universidades e seus professores. Não há transparên-
cia sobre o uso e processamento dos dados gerados pela 
plataforma, mas a própria Coursera reconhece que uma 
maior preocupação com proteção de dados pessoais nos 
mercados onde atua pode ameaçar seu modelo de negó-
cio, visto que usam a palavra privacidade 25 vezes no do-
cumento do IPO escrito para seus investidores6.

A USP manter controle das suas tecnologias educacio-
nais fundamentalmente é uma questão de manter controle 
sobre o que é uma universidade e o que é ser um professor. 
É improvável que a automação vá substituir o professor, 
mas massificação e padronização podem precarizar a 
profissão. As tecnologias prometem complementar e po-
tencializar o trabalho, mas podem meramente aumentar a 
“eficiência”, usando métricas impostas de fora, sem debate 
democrático. O futuro da educação está sendo imaginado e 
materializado agora por investidores7. Seria omisso e ingê-
nuo a USP deixar atores no bilionário mercado de edtech8 
imaginar o futuro dos processos de ensino-aprendizagem.

A física e analista da tecnologia Ursula Franklin fez uma 
distinção importante entre usos de tecnologias com as quais 
o profissional ou artesão individual controla o processo e 
usos prescritivos, associados à especialização e divisão de 
trabalho em produção industrial ou em larga escala. Ela 
mostra como as tecnologias prescritivas tendem a virar 
instrumentos de poder e controle. Na criação de ambientes 
em apoio a processos EaD é possível fazer uma distinção pa-
recida. Por um lado há um modelo “artesanal” onde o pro-
fessor decide como usar as tecnologias online para entregar 
material e interagir com seus alunos. Por outro lado há um 
modelo mais “industrial” como é usado em ambientes EaD 
maiores, com equipes de especialistas como webdesigners, de-
sign instrucional, técnicos e o professor como “conteudista”.

A escolha de um ou outro modelo não é inerente à 
tecnologia e sim uma função das estruturas de poder nas 
quais se situa. Um modelo industrial ou prescritivo para 
EaD pode levar à precarização ou deskilling da profissão do-

cente, desvalorizando seus saberes pedagógicos e subme-
tendo-o a processos de vigilância típicos das plataformas 
da Internet do início do século 21. Para evitar este cenário, 
a USP e seus docentes devem se apropriar das tecnologias 
educacionais e incorporar as potencialidades delas no con-
texto de uma universidade de pesquisa pública.

Apropriação. A USP deve dar 
condições para que (grupos de) 
docentes experimentem novas 
tecnologias, idealmente sem 
impor um ou outro modelo 
ou tecnologia. É um problema 
complexo, mas o ensino 
online pode ser sim um modo 
privilegiado de ensino

Quando em março de 2020 os docentes da USP fo-
ram forçados repentinamente a dar aula à distância, 
naturalmente tentaram reproduzir online o que costu-
mavam fazer em sala de aula. Muitos estudos mostram 
que tecnologias educacionais inicialmente são usadas 
numa tentativa geralmente mal-sucedida de reproduzir 
metodologias presenciais. Dar aula de duas horas via 
Zoom ou Google Meet, passando slides, sem retorno dos 
seus alunos, que muitas vezes desligam suas câmeras e 
nem têm condições técnicas ou sociais para participar 
da aula. Nas palavras de Justin Reich (MIT), é como dar 
aula através do buraco de uma fechadura9. A tentativa de 
reproduzir no meio online estratégias presenciais muitas 
vezes decorre do desconhecimento das potencialidades 
das tecnologias online, mas em alguns casos também pela 
atribuição essencialista de supostas propriedades que 
inviabilizariam educação mediada por tecnologias online.

Mas o ensino online pode ser sim um modo privilegia-
do de ensino. Os argumentos muitas vezes usados para 
demonstrar a suposta superioridade do ensino presencial 
e oportunidades das formas tradicionais do engajamento 
são as conversas informais, os retornos imediatos ou a 
importância da linguagem corporal. Estes são valores de 
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sugErindo dirEtrizEs para  
o trabalHo digital na usp10

Tecnologias digitais transformam não somente processos administrativos, como também cada vez mais processos 
de ensino-aprendizagem na USP.  Para  fins de debate e discussão seguem algumas propostas de possíveis diretrizes, 
visando promover a autonomia da instituição no uso das tecnologias digitais e a apropriação delas pelos docentes, pa-
ra assegurar sua capacidade de trabalhar online com eficácia e segurança.

1. Escolha de tecnologias educacionais
A USP, suas unidades, comissões de cursos e docentes individuais devem

•	 Assegurar transparência sobre quais softwares, apps ou serviços estão sendo usados com seus alunos e seus pro-
cessos de aquisição; evitar sobreposição desnecessária entre unidades.

•	 Criar competência nos setores de TI das unidades e no STI para ajudar no processo de escolha dos softwares, 
apps e serviços, avaliando:

•	 sustentabilidade e suporte
•	 impactos de privacidade, proteção de dados, adequação à LGPD
•	 quais dados são processados pelo serviço (localização, telefone, etc.)

•	 Criar espaços de troca de experiência permanentes, promovendo docentes e servidores a se tornarem consumi-
dores informados e críticos dos serviços que usam, sabendo avaliar seus valores e quais pedagogias promovem 
ou dificultam.

2. Comunicação com estudantes
A USP, suas Unidades e comissões de cursos devem:

•	 Incentivar cursos, disciplinas e ministrantes publicar seus canais e horários de contato, seja por e-mail ou ou-
tras tecnologias de comunicação.

•	 Criar expectativas sobre formas de entrar em contato e tempos de resposta razoáveis.
•	 Debater as condutas acerca do uso de canais de comunicação (e-mail, perfis em redes sociais) pessoais versus 

institucionais. 

3. Práticas relacionadas com Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA)
A USP deve:

•	 Assegurar transparência sobre como os dados gerados nas plataformas digitais de aprendizagem são usa-
dos, por quem e para qual finalidade.

•	 Estabelecer padrões mínimos e dar condições aos docentes de bom uso dos AVA.

4. Acerca de propriedade intelectual e educação aberta
Tendo em vista as potencialidades e riscos da facilidade de distribuir e compartilhar material didático em formato 

digital, a USP deve
•	 Criar políticas e infraestrutura técnica que incentivam o compartilhamento de materiais didáticos criados pe-

los seus docentes nas suas comunidades ou, se assim desejar,  com o mundo.
•	 Incentivar práticas de educação aberta e o uso e produção de Recursos Educacionais Abertos.

5. Riscos de trabalho excessivo
A USP, suas Unidades e comissões de cursos devem:

•	 Promover um debate coletivo e chegar a um entendimento sobre horas e horários aceitáveis de trabalho,  mini-
mizando o risco de trabalho em horários reservados para a vida pessoal.

•	 Considerar a possibilidade de combinar “horários de atendimento digital” ou encorajar desligar notificações 
digitais fora do horário de trabalho.
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bons docentes, comprometidos com seus alunos. Mas estes 
valores podem ser desempenhados também quando as 
interações são mediadas por outras tecnologias que não 
sejam a sala de aula tradicional. As metodologias de ensino 
digital são próprias do seu meio e podem complementar as 
pedagogias desenvolvidas para o meio presencial.

Quem já usou tecnologias educacionais por mais tem-
po sabe que existe um campo de saber inteiro estudando 
“design instrucional”, ensino híbrido e EaD. A recomen-
dação destes especialistas no início da pandemia era de 
usar as interações síncronas em somente alguns momen-
tos, para fins de motivação e fazer muito mais uso das 
atividades assíncronas como atividades dialógicas em 
fóruns. De forma geral, para especialistas em EaD, am-
bientes educacionais desenhados para aproveitar bem as 
tecnologias online precisam ser mais bem planejados do 
que aulas presenciais. Há uma tendência maior do traba-
lho em equipe e menos espaço para improviso.

Essas questões de como desenhar os espaços educacio-
nais que surgiram na pandemia vão ser colocadas em pau-
ta cada vez mais no período pós-pandemia. A questão não 
é se, ou como usar tecnologias educacionais, ensino híbri-
do ou EaD, mas como o entrelaçamento entre tecnologias 
e humanos vai re-configurar a educação. Vamos ter que 
aprender como melhor usar as potencialidades das tecno-
logias, dado um determinado contexto de participantes, 
suas habilidades e quais recursos podem ser mobilizados.

Uma maneira de se posicionar é escolhendo um lugar 
no espectro entre os modelos  “artesanal” e “industrial” 
mencionado acima para as formas da criação de espa-

ços educacionais que usam ferramentas online. Para um 
modelo artesanal ter chances de dar certo é preciso que 
professores se apropriem das novas tecnologias e tenham 
condições para usá-las e avaliá-las criticamente em fun-
ção dos seus valores pedagógicos.

A USP deve dar condições para que (grupos de) docen-
tes possam experimentar novas tecnologias, idealmente 
sem impor um ou outro modelo ou tecnologia. Como vi-
mos, é um problema complexo porque nenhum software 
ou  plataforma é neutra. Por exemplo, muitos dos produ-
tos de empresas de tecnologia educacional se fundamen-
tam numa espécie de engenharia comportamentalista, ou 
pedagogias de controle, nem sempre adequadas para uma 
instituição como a USP.

Há um risco de cair na tentação das tecnologias “ca-
rismáticas”, na expressão da antropóloga Morgan Ames 
no seu estudo do programa One Laptop Per Child para 
descrever promessas de uma suposta disrupção do status 
quo e soluções técnicas para problemas sociais sem levar 
em conta o contexto histórico e social. A alternativa às 
soluções milagrosas é permitir aos próprios docentes, 
com seu conhecimento disciplinar e específico sobre seus 
alunos, experimentar, escolher e incorporar tecnologias 
nas suas estratégias pedagógicas.

Dar condições para apoiar os docentes na apropriação 
das tecnologias significa investir em infraestrutura de 
tecnologia educacional, mantendo a autonomia da USP 
na gestão das suas plataformas educacionais. A qualidade 
da USP como instituição de ensino público depende da 
apropriação das novas tecnologias por seus docentes.

Notas
1  Professor do Instituto de Física da USP.
2  https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0009522
3  https://aberta.org.br/educacao-dados-e-plataformas/
4  Nota do Editor. Posteriormente à finalização deste artigo pelo autor, descobriu-se uma grave brecha na segurança das plataformas digitais didáti-

cas da USP. Não há comprovação, porém, de que terceiros tenham chegado a se apropriar de dados. Vide https://www.adusp.org.br/index.php/
defesauniv/4233-sti-falha

5  https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D08774&did=2021D08774
6  https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1651562/000119312521071525/d65490ds1.htm#toc65490_2
7  https://codeactsineducation.wordpress.com/2021/04/20/valuing-futures/
8  https://www.holoniq.com/research/
9  https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0031721721998149
10  Partes adaptadas de obra de Neil Selwyn e Amanda Heffernan: https://www.taylorfrancis.com/chapters/oa-edit/10.4324/9781003025955-18/

teachers-work-digital-technologies-neil-selwyn-amanda-heffernan

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/m0009522
https://aberta.org.br/educacao-dados-e-plataformas/
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/4233-sti-falha
https://www.adusp.org.br/index.php/defesauniv/4233-sti-falha
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D08774&did=2021D08774
https://codeactsineducation.wordpress.com/2021/04/20/valuing-futures/
https://www.holoniq.com/research/
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0031721721998149
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pandEmia, “Ensino Híbrido” 
E a usp do futuro 

— o alvo é o rdidp?
Fabiana Jardim1
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No momento em que concluímos este texto já são 
mais de 570 mil brasileiras e brasileiros mortos 
por Covid-19, a doença provocada pelo vírus 

Sars-Cov-22. Desde o final de 2019, este vírus atravessou 
fronteiras, paralisou quase todo o mundo e já ceifou mais 
de quatro milhões de vidas. O vírus e a doença provocada 
por ele conclamaram esforços para enfrentá-lo, por meio 
do envolvimento de muitos centros de excelência em 
pesquisa no desenvolvimento de vacinas. Se, por um lado, 
evidenciou-se a potência da articulação entre ciência e 
política (nos casos de países que seguiram os princípios 
definidos por cientistas e lograram incidir sobre o núme-
ro potencial de mortes), por outro, também aprofunda-
ram-se sismos entre política e ciência, em especial (como 
infelizmente é o nosso caso) quando a estratégia de des-
responsabilização sobre os custos políticos da adoção de 
medidas impopulares consistiu em negar a gravidade da 
doença e da crise, apostar em medidas arriscadas (como 
a da promoção da chamada “imunidade de rebanho”) e 
constantemente pôr em questão a autoridade e idoneida-
de de profissionais da ciência e da saúde.

Dado o desconhecimento do vírus e da doença e os 
riscos que a pandemia interpõe aos serviços de saúde, as 
medidas sanitárias ao alcance dos governos inicialmente 

consistiam em promover isolamento social e campanhas 
de conscientização quanto ao uso de máscaras, higieniza-
ção das mãos e ventilação de ambientes. Espaços fechados 
que reúnem grupos grandes de pessoas foram interdita-
dos, o que significa dizer que aulas presenciais foram sus-
pensas. Em um primeiro momento, acreditávamos que o 
retorno pudesse se dar em um curto espaço de tempo, mas 
a longa duração da crise obrigou a adoção de estratégias 
de Ensino Remoto Emergencial (ERE), com possibilidades, 
consequências e efetividade muito distintas conforme o ní-
vel de ensino. Destacamos esses aspectos porque, em nossa 
compreensão e no modo com que temos vivido tal situação 
na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
(Feusp), trata-se de algumas das faces da crise sanitária 
que incidem diretamente sobre as condições da relação pe-
dagógica na Universidade em tempos de pandemia e sobre 
as perspectivas futuras para o ensino na graduação.

Iniciaremos com um breve registro sobre como a 
Feusp enfrentou o desafio de definir uma posição institu-
cional a respeito do ERE, sem perder de vista a importân-
cia da qualidade de ensino e da justiça educacional e o fa-
to de que se tratava de dar respostas possíveis a uma situ-
ação de exceção, perdas massivas de vidas e, em consequ-
ência, momento de dor e luto. Em seguida, abordaremos 

Nos editais da Pró-Reitoria de Graduação, é difícil distinguir entre, de um 
lado, o que é uma bem intencionada euforia com as possibilidades abertas pelo 
Ensino Remoto Emergencial e, de outro lado, o que é simplesmente uma aposta 
nesta modalidade de ensino como estratégia de desinvestimento na graduação, 
aumento da carga de trabalho do corpo docente e liberdade para manejar o 
orçamento frente aos “Parâmetros de Sustentabilidade”.  Nossas ressalvas não 
se dirigem ao ensino híbrido em si mesmo, mas aos motivos e à forma com que 
tal discussão é imposta, em plena pandemia e sem diálogo
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o entusiasmo da Universidade de São Paulo com o ensino 
a distância, expresso não apenas nas notas à comunidade 
acadêmica, em que se reiterava o lema “A USP não pode 
parar”, mas também em dois editais lançados no final de 
2020. Encerraremos refletindo sobre possibilidades do 
ensino remoto para o futuro e de que modo se vinculam 
a transformações nos próprios sentidos da Universidade2.

Em 13 de março de 2020, após a instituição de me-
didas de isolamento social no estado de São Paulo, a 
preocupação mais imediata foi a de garantir a segurança 
da comunidade da Feusp. Inicialmente, porque imagi-
nava-se que o período de quarentena seria de algumas 
semanas, houve indicação de suspensão das aulas na 
graduação e pós-graduação, de maneira a evitar medi-
das açodadas para a manutenção do calendário escolar, 
que reconhecidamente resultariam no aprofundamen-
to de desigualdades educacionais. Além do Comitê de 
Gestão da crise sanitária e dado o impedimento formal 
de realização de reuniões dos colegiados, formou-se 
também um Comitê de Acompanhamento Acadêmico, 
constituído por presidências de comissões estatutárias, 
coordenações dos cursos e chefias de departamentos. 
Assim, quando ficou explícito que não seria possível 
retomar as atividades letivas presencialmente em curto 
prazo, a Congregação da faculdade aprovou um docu-
mento em que se registravam princípios, compromissos 
e orientações para a retomada formal das atividades 
didáticas3. Chamamos a atenção para tais movimentos 
para apontar que, sem dúvida alguma, o enfrentamento 
dos desafios colocados pela crise sanitária em termos 
coletivos e institucionais tornou as inevitáveis perdas, 
tanto as pedagógicas quanto aquelas relativas aos laços 
sociais, um pouco menos danosas. A catástrofe, inci-
dência do trágico no cotidiano, também produz efeitos 
sobre as solidariedades, e isso pode se dar no sentido do 
reforço dos sentidos de comunidade ou, ao contrário, de 
ruptura dos laços de confiança, responsabilidade e sen-
timento de partilha de um mundo comum. A reiteração 
do reconhecimento da excepcionalidade do momento, a 
recusa a aderir à noção de “novo normal”, o constante 
cuidado em marcar a dimensão “emergencial” da edu-
cação remota tem sido fundamental, parece-nos, para 
manter aberto um espaço coletivo de diálogo, em que 
soluções podem ser negociadas, os danos minimizados e 
algum cuidado coletivo produzido.

A insistência em proclamar  
a “heroica” manutenção  
das atividades da USP  no 
contexto da pandemia, bem 
como o “novo normal”, 
favorece o esgarçamento 
dos laços sociais dentro da 
comunidade universitária, 
pois torna difícil enunciar a 
tristeza, a paralisia e o luto

Em certa medida, trata-se de posição distinta daquela 
assumida pela Reitoria da USP. Dada a forma que a gestão 
da pandemia assumiu no Brasil, marcada por disputas po-
líticas, negacionismo e difusão deliberada de informações 
falsas, é importante reconhecer que a Reitoria, ao menos 
em suas enunciações públicas, se pautou todo o tempo pe-
las orientações consensuadas pela comunidade científica, 
tal como se espera de uma instituição voltada à pesquisa 
e à ciência — muito embora, na gestão mais miúda, tenha 
tratado diferencialmente docentes e trabalhadores técnico
-administrativos, por várias vezes introduzindo exceções 
nas regras de isolamento que colocavam a vida destes úl-
timos em risco. Mas também é importante reconhecer que 
as comunicações institucionais estiveram marcadas pelo 
tom de louvor à continuidade de atividades, à força da USP 
que não para, o que, em nossa compreensão, produz ao 
menos dois efeitos de invisibilidade: em relação à própria 
dimensão das perdas das vidas, pois o imperativo da con-
tinuidade atropela a temporalidade do enlutamento (que, 
neste caso, deveria ter necessariamente uma dimensão pú-
blica); em relação aos custos pessoais, afetivos e de saúde 
física e mental que sustentam o movimento de continuida-
de da Universidade — as condições precárias de home office, 
o excesso de trabalho, a conciliação das dimensões de re-
produção da vida e trabalho; a possibilidade de adoecimen-
to; a evasão de parte dos estudantes, igualmente afetados 
pelos problemas mencionados.

Ainda que consideremos que o período da pandemia foi 
marcado pela continuidade das ameaças ao sistema de ciên-
cia e tecnologia e às universidades (cortes de verbas, medi-
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das autoritárias e de controle ideológico, além da constante 
desqualificação pública da ciência e da pesquisa por parte 
das autoridades políticas) e que foi necessário um constante 
esforço de defesa da ciência e das universidades, inclusive 
articulando respostas públicas para a sociedade em geral, a 
insistência em afirmar a heroica manutenção das atividades 
da Universidade no contexto da pandemia opera, em nossa 
compreensão, para o esgarçamento dos laços sociais na 
comunidade universitária, pois torna de difícil enunciação 
a tristeza, a paralisia e o luto pelo modo de vida e convívio 
universitário que foram interrompidos abruptamente. Em 
outras palavras, a cada reiteração da continuidade ou do 
“novo normal”, é como se a universidade dissesse aos mem-
bros de sua comunidade que encontram dificuldades em se-
guir que não está disposta a parar ou a sequer demorar um 
pouco, deixando pelo caminho aqueles e aquelas que não 
conseguem acompanhá-la.

É no quadro desta posição assumida pela Reitoria em 
suas manifestações institucionais que é possível com-
preender que, em outubro de 2020, enquanto a crise 
ainda estava longe de terminar (ao contrário: quando as 
curvas de novos casos e mortes começavam a subir ra-
pidamente), a Pró-Reitoria de Graduação da USP tenha 
lançado o edital 01/2020-2021, estimulando a criação 
de Consórcios Acadêmicos para a Excelência no Ensino 
de Graduação (CAEG), isto é, de projetos relacionados à 
graduação envolvendo diferentes unidades de ensino, 
para propor “[...] atividades integradas/coordenadas que 
contemplem a recente experiência de ensino devido a 
pandemia da Covid-19”. Dentre as justificativas para o 
lançamento do edital, há menção explícita a um “novo 
normal” e a um pós-pandemia. Na descrição das áreas de 
atuação dos CAEGs, destacamos o primeiro item, “Inova-
ção e integração docente no Ensino de Graduação”, que 
previa o apoio a quatro temas, dentre os quais três fazem 
referência ao ensino híbrido. Logo depois, em 10 de de-
zembro, houve ainda o lançamento de um segundo edital, 
“Novos currículos para um novo tempo”, tendo como 
objeto a “modernização e reformulação das Estruturas 
Curriculares dos Cursos de Graduação da USP” e assumin-
do, sem ressalvas, que o ensino híbrido se configura como 
futuro dos cursos de graduação4.

Antes mesmo do término da crise sanitária e da reto-
mada das atividades presenciais, isto é, antes mesmo que 
possamos voltar a reunir a comunidade uspiana e reconhe-

cer as ausências deixadas pelos que se foram por Covid-19, 
bem como as lacunas deixadas pela realização de ativida-
des sob a modalidade da Educação Remota Emergencial, 
a instituição mostra que continua avançando, sem pausa: 
sem respeitar o tempo do enlutamento público e sem res-
peitar nem mesmo suas próprias instâncias deliberativas, 
uma vez que alguns dos temas que são objetos dos editais 
não poderiam ser propostos por docentes sem a necessária 
tramitação por departamentos, comissões de graduação, 
coordenações de curso e congregações, pois têm efeito 
sobre questões administrativas tais como distribuição 
didática, currículos e sua carga horária, projetos político-
-pedagógicos dos cursos, por exemplo.

Os reitores têm explicitado 
seu desejo de garantir 
condições para que a USP 
realize seu “destino” como 
instituição de pesquisa, 
relegando o ensino de 
graduação a segundo plano. 
Na visão deles, isso ainda 
permitiria a flexibilização 
do RDIDP. Parece-nos que a 
pandemia permitiu catalisar 
esse duplo movimento

Como chama atenção o documento elaborado pela 
Feusp a respeito dos CAEGs5, é muito difícil distinguir, nos 
editais, entre o que é uma bem intencionada euforia com 
algumas das possibilidades abertas pelo ensino remoto e 
o que é simplesmente uma aposta nesta modalidade de 
ensino como estratégia de desinvestimento na graduação, 
aumento da carga de trabalho didático para docentes (o 
que indica o aprofundamento da precarização da carreira 
docente na USP, especialmente quando pensamos na cres-
cente contratação de professores temporários, em regime 
bastante precário, inclusive via “Programa de Atração e 
Retenção de Talentos”, ou PART, que permite a contrata-
ção de pós-doutorandas e pós-doutorandos para assumir 
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aulas) e capacidade de manejar o orçamento para fazer 
frente às metas estabelecidas no famigerado documento 
“Parâmetros de Sustentabilidade Econômico-Financeira”, 
aquele aprovado em uma reunião do Conselho Universitá-
rio em 2017, à qual os conselheiros tiveram acesso graças à 
atuação violenta da Polícia Militar para dispersar manifes-
tantes que solicitavam o respeito aos trâmites deliberati-
vos da própria universidade.

De um lado, a USP atua institucionalmente para negar 
a dimensão catastrófica da crise, como se tal reconheci-
mento fosse incompatível com seus esforços legítimos de 
afirmar sua importância para a produção de pesquisa cien-
tífica e desenvolvimento tecnológico, junto a um público 
bombardeado por mensagens enviesadas, equivocadas ou 
simplesmente falsas. De outro lado, há quase uma década 
seus dirigentes têm tornado explícito seu desejo de garan-
tir à USP condições para que realize seu “destino” como 
instituição de pesquisa, relegando o ensino de graduação a 
segundo plano. O que teria como ganho adicional (na visão 
desses mesmos dirigentes) a possibilidade de flexibilização 
do Regime de Dedicação Integral à Docência e à Pesquisa 
(RDIDP), realizando administrativamente a dissociação de 
ensino e pesquisa já presente na atuação de uma instância 
como a Comissão Especial de Regimes de Trabalho (CERT), 
com sua lógica que pune docentes dedicados à graduação e 
à participação institucional e premia aqueles voltados a pu-
blicações — tomadas como indicadoras de sua produtividade 
em pesquisa. Parece-nos que o acontecimento da pandemia 
permitiu catalisar esse duplo movimento, garantindo ainda 
a experimentação da modalidade de ensino à distância para 
a graduação, cujos efeitos são avaliados como excelentes (a 
despeito de que não termos como saber o que se passa com 
estudantes evadidos ou com os quais não conseguimos con-
tato virtual) e cujos impactos sobre o orçamento são reitera-
dos a cada comunicado da Codage.

Entendemos que, inclusive do ponto de vista das boas 
práticas científicas, seria importante esperar que a crise 
sanitária chegasse ao fim e, com a possibilidade de nova-
mente nos reunirmos de verdade — não como bolinhas 
de iniciais em uma tela plana, mas como corpos em 

associação em espaços públicos —, desencadear processos 
sérios de avaliação e compreensão de tudo o que vivemos 
nos últimos meses. Processos coletivos, abertos à partici-
pação de docentes, estudantes e trabalhadores técnico-ad-
ministrativos; processos de reconstrução de laços de soli-
dariedade e compromisso e de definição de quem somos, 
depois de atravessados por uma pandemia que levou milhares 
de vidas e incidiu sobre um longo período de nossas vidas. Assim 
talvez fosse possível apostar em processos de racionaliza-
ção burocrática-administrativa, a construção de um ensino 
híbrido na graduação (por que não, numa cidade como São 
Paulo, por exemplo?) e a articulação para agenciamentos 
interdisciplinares entre departamentos e unidades, tudo 
isso sem perder de vista qualidade e equidade.

Mas quando examinamos o contexto em que isso vem 
sendo proposto na USP, é difícil não desconfiar de que tal 
movimento participa de um processo mais longo, muito 
mais marcado pelo mundo “pré-pandemia” do que visando 
o “pós-pandemia”, em que elementos dos discursos de go-
vernança e austeridade se combinam para reduzir a plura-
lidade que caracterizava nossa Universidade, acelerando a 
reconfiguração de seu ethos em torno de princípios e valo-
res pouco elaborados em espaços públicos, desqualificando 
o ensino de graduação quase concomitantemente à sua re-
cente democratização pela via da adoção de ações afirma-
tivas e reduzindo as chances de sobrevivência institucional 
daqueles e daquelas que têm sustentado a qualidade global 
da (agora assim chamada) “marca USP”.

Nossas ressalvas, portanto, não se dirigem ao ensino 
híbrido em si mesmo: é verdade, experimentamos muitas 
coisas interessantes e a modalidade do Ensino Remoto 
Emergencial abriu espaço para atividades, encontros e 
aprendizados que jamais teriam sido possíveis no tempo-
-espaço da sala de aula no campus. Nossas desconfianças 
se dirigem aos motivos e à forma com que tal discussão é 
imposta, alimentada pelos mesmos ventos do progresso 
e da inovação que não permitem parar, nem em meio às 
eventuais objeções derivadas do desejo de pensar, exami-
nar, avaliar e compreender melhor, nem em meio à mor-
te de mais de meio milhão de brasileiros.

Notas
1  Professora da Faculdade de Educação da USP. 
2  Agradeço a Rosângela Prieto pelo diálogo em torno de alguns aspectos deste texto.
3  Disponível em <<http://www4.fe.usp.br/wp-content/uploads/reorganizacao-2-2020.pdf>>, acesso em 9/5/2021.
4  Ambos os editais estão disponíveis na página da Pró-Reitoria de Graduação da USP, <<https://prg.usp.br/>>.
5  Manifestação da Congregação da Feusp, em sua reunião ordinária de 17 de dezembro de 2020.
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Este texto tem como objetivo expor a complexi-
dade da situação do ensino remoto emergencial, 
tomando como exemplo o caso de uma disciplina 

ministrada aos calouros do curso de Letras durante o 1º 
semestre letivo de 2020. Descrevemos brevemente as de-
cisões tomadas pela USP e mais especificamente pela Fa-
culdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) 
e, a seguir, discutimos uma das saídas encontradas por 
um grupo de professoras que lecionavam a mesma disci-
plina a turmas distintas, de modo a atender às diferentes 
demandas dos discentes e impedir a exclusão de grande 
parte deles ao acesso a uma universidade pública, gratui-
ta e de qualidade, na qual tinham recém-ingressado.

Em 16 de março de 2020, depois de um caso confir-
mado de Covid-19 na FFLCH, as aulas presenciais foram 
finalmente suspensas na unidade, conforme determina-
ção do Protocolo Interno Transitório de mesma data2. 
Alguns departamentos, no entanto, como é o caso do 
Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, ao qual 
pertencemos, já haviam se pronunciado sobre a suspen-
são, apoiando a decisão de cada docente em relação ao 
cancelamento de suas aulas até que a Reitoria tomasse 
uma decisão definitiva. Lembremos que a primeira deci-
são da Reitoria, comunicada em 13 de março de 2020, não 
suspendia as aulas presenciais, mas apenas os “eventos 
científicos e comemorativos com mais de 100 participan-
tes; [as] atividades culturais e de extensão, abertas ao pú-
blico em geral, com mais de 100 participantes; [as] visitas 
em grupo aos Museus mantidos pela Universidade; [as] 
atividades do Programa 60+ da Pró-Reitoria de Cultura 
e Extensão Universitária (PRCEU)”3. Recordemos ainda 
que, em reunião do Cruesp, realizada em 12 de março, 

decidiu-se pela não-suspensão das aulas presenciais4. A 
Unicamp, no entanto, já havia tomado a acertada decisão 
de suspender as aulas àquela altura.

Cabe lembrarmos também que o caso de infecção 
na FFLCH mencionado acima já era, em 11 de março de 
2020, público e notório. Em 18 de março, a comunidade 
acadêmica da FFLCH recebeu um comunicado que infor-
mava o seguinte: “as atividades didáticas não podem ser 
presenciais, mas os docentes responsáveis por discipli-
nas de graduação ou pós-graduação poderão apresentar 
um programa permanente que se utilize das tecnologias 
disponíveis; os docentes responsáveis por disciplinas 
poderão solicitar apoio da Seção Técnica de Informática 
da FFLCH para o uso das tecnologias disponíveis, como: 
e-Disciplinas, Moodle, Google Classroom, entre outras”5. 
No dia anterior, a Seção Técnica de Informática da FFLCH 
havia repassado e-mail da Superintendência de Tecnolo-
gia de Informação da USP em que se divulgava uma lista 
de FAQ’s com tutoriais para configurações de Aplicativos 
para Conferência Web, a fim de “minimizar o número 
de chamados abertos junto ao Atendimento da STI”. Em 
24 de março, há novo comunicado da Direção em que 
líamos: “Considerando as condições atípicas que todos 
enfrentamos neste momento de pandemia do Covid-19, 
venho ressaltar o estímulo às atividades didáticas de gra-
duação e pós-graduação a distância e o uso de todas as 
ferramentas de ensino disponíveis. Ressalto também que 
todos os docentes considerem as condições mínimas de 
acesso aos estudantes das ferramentas a serem disponi-
bilizadas, onde o diálogo e acordo mútuo para a atividade 
proposta seja adotado”6. Em 1º de abril, novo comuni-
cado da FFLCH solicitava que os docentes mantivessem 

Não houve, em nenhum momento, uma iniciativa de suspensão temporária das 
atividades letivas para novo planejamento das disciplinas e para sua readequação 
ao contexto do ensino remoto emergencial. Ao contrário, com o slogan “a USP não 
vai parar”, a universidade assumiu a forma de um imenso e irrefreável “corpo” 
metálico e foi atropelando alunos que nunca haviam pisado nos campi, alunos que 
não tinham um computador ou um tablet, alunos que se viram obrigados a voltar às 
casas de familiares — que nem sempre se constituem como ambientes favoráveis
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contato remoto com seus alunos enquanto durasse o 
“momento de exceção e incertezas, [...] mas que não se 
[sentissem] compelidos a atribuir frequência e avaliações 
que resultem em notas conclusivas”.

Em comunicado do Cruesp, de 22 de abril de 2020, o 
Conselho asseverava que os alunos estavam dando “conti-
nuidade aos estudos com o auxílio de tecnologias de comu-
nicação remota”7. Em 21 de abril de 2020, comunicado do 
Conselho Técnico-Administrativo da FFLCH salientava que 
“as atividades remotas não supõem a adoção do ‘ensino a 
distância’ (EaD), pois este possui particularidades didáticas 
e tecnológicas próprias, para as quais não estamos habili-
tados e cuja eficácia não nos é clara”. Em outro trecho, a 
nós era informado que “os semestres letivos de 2020 serão 
mantidos. Portanto, as disciplinas em curso devem ser mi-
nistradas remotamente porque a situação de excepciona-
lidade em que vivemos nos impede, por um lado, de aferir 
com justeza o fim da pandemia e, por outro, de identificar 
as necessidades específicas de todos os alunos.”.

A indicação da FFLCH ia no sentido do estímulo a uma 
capacitação técnica fornecida pelo STI e a uma capacita-
ção didática que deveria ser procurada por cada docente 
“junto a colegas que possuam mais experiência sobre a 
utilização de ferramentas como Google Meet, Moodle, 
YouTube, Zoom, entre outras, para manutenção das ati-
vidades remotas.”. Havia ainda a recomendação de que 
nenhum aluno fosse prejudicado. Para isso, o docente 
deveria se comprometer “a ser compreensivo e solidário 
com discentes que tenham dificuldades técnicas e de saúde 
psíquica e física para acompanhar ou realizar as atividades 
remotas”. Quanto às avaliações, a sugestão era para que 
fossem “discutidas, em tempo hábil e no momento opor-
tuno, pelas instâncias competentes da FFLCH e da USP, 
evitando-se o descompasso entre professores do mesmo 
curso.” Apesar de algumas discussões entre grupos de co-
legas, nunca houve na USP uma decisão coletiva, como a 
tomada pela Unicamp, em julho de 2020, de atribuírem-se 
dois conceitos — Suficiente e Insuficiente — aos resultados 
da avaliação da aprendizagem para qualquer disciplina da 
Graduação ministrada de forma remota (cf. Deliberações 
CEPE-A-007/20208 e CEPE-A-006/20219).

O breve histórico acima descreve as ações institu-
cionais tomadas, tanto no âmbito da FFLCH quanto da 
Universidade, face à imensa crise sanitária que começava 
a nos abater. Como se constata, não houve, em nenhum 

momento, uma iniciativa de suspensão temporária das 
atividades letivas para novo planejamento das disciplinas e 
para sua readequação ao contexto do ensino remoto emer-
gencial. Ao contrário, com o slogan “a USP não vai parar”10, 
a Universidade assumiu a forma de um imenso e irrefreá-
vel “corpo” metálico e foi atropelando alunos que nunca 
haviam pisado nos campi, alunos que não tinham um 
computador ou um tablet, alunos que se viram obrigados a 
voltar às casas de familiares, que nem sempre se constitui 
como um ambiente favorável — isso para ficarmos apenas 
nas situações enfrentadas pelos estudantes. Assim, apesar 
do discurso de não prejuízo aos discentes, o que se viu, e 
ainda se vê, é uma situação preocupante.

As questões humanas 
também foram deixadas de 
lado. A USP não teve nenhum 
interesse em verificar se as 
pessoas que fazem parte 
de seus quadros (discente, 
docente e de funcionários) 
adoeceram, se tiveram 
de manter os cuidados de 
familiares próximos, se 
perderam entes queridos

Em nenhum momento também os docentes foram 
consultados a respeito de suas condições domiciliares para 
a manutenção desse tipo de ensino. A USP assumiu como 
pressuposto que todos os docentes tinham em seus domi-
cílios equipamentos adequados, com câmeras e microfones 
bons, e Internet de boa qualidade e ilimitada, o que é indis-
pensável para a manutenção de atividades didáticas remo-
tas. Além disso, nenhum auxílio financeiro foi disponibili-
zado para que os docentes pudessem providenciá-los. Cada 
docente teve de, por meio de recursos próprios, se adaptar 
à situação. Tudo isso relaciona-se apenas a questões técni-
cas. As questões humanas, por outro lado, foram também 
deixadas de lado. A USP não teve nenhum interesse em ve-
rificar se as pessoas que fazem parte de seus quadros (dis-
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cente, docente e de funcionários) adoeceram, se tiveram 
de manter os cuidados de familiares próximos, se perde-
ram entes queridos ou se tinham condições psíquicas para 
manter as atividades funcionando normalmente. A Univer-
sidade continuava repetindo: “a USP não  vai parar”.

Tendo em vista a situação descrita anteriormente, 
tínhamos várias dificuldades para continuar cumprindo 
com nossas atividades didáticas. Desde o início, sabíamos 
que essas atividades seriam muito diferentes daquilo que 
se concebe como Ensino a Distância (EaD), em que todo 
o curso é planejado e configurado previamente para ser 
ministrado on-line e cujos princípios e procedimentos já 
estão bem estabelecidos na literatura a respeito (KENSKI, 
2003; BEHAR e colaboradores, 2009, por exemplo). Além 
disso, o nosso corpo discente não havia se preparado para 
um curso nessa modalidade. Por essas razões, tínhamos a 
consciência de que estávamos diante de um novo concei-
to educacional, que passou a ser designado na literatura 
por ‘ensino remoto emergencial’. A seguir, apresentamos 
uma definição para essa nova prática docente, tendo em 
vista as reflexões de Hodges et al. (2020):

“In contrast to experiences that are planned from 
the beginning and designed to be online, emergency 
remote teaching (ERT) is a temporary shift of instruc-
tional delivery to an alternate delivery mode due to 
crisis circumstances. It involves the use of fully remote 
teaching solutions for instruction or education that 
would otherwise be delivered face-to-face or as blended 
or hybrid courses and that will return to that format 
once the crisis or emergency has abated. The primary 
objective in these circumstances is not to re-create a 
robust educational ecosystem but rather to provide 
temporary access to instruction and instructional sup-
ports in a manner that is quick to set up and is reliably 
available during an emergency or crisis. When we 
understand ERT in this manner, we can start to divorce 
it from online learning.” (HODGES ET AL. 2020, online)

Devemos notar, desse modo, que a implementação 
das atividades remotas teve de ser realizada muito ra-
pidamente, sem tempo hábil para grandes reflexões a 
respeito do processo. Nesse sentido, decisões individuais 
poderiam gerar insegurança e instabilidade, o que não 
seria adequado a um momento já tão adverso.

Dessa forma, procuramos por decisões minimamente 
coletivas, construindo soluções com colegas e com os 
próprios estudantes. Muitos de nossos colegas já haviam 
desenvolvido formulários com consultas aos alunos sobre 
suas condições tecnológicas, sociais, familiares e psíqui-
cas. Com esse material, pudemos, então, desenvolver um 
programa e um cronograma que, na medida do possível, 
dessem conta de atender os estudantes em um panorama 
tão caótico e inseguro do ponto de vista da saúde pública.

Uma das primeiras medidas tomadas de modo cole-
tivo pela FFLCH foi a extensão do semestre letivo, que 
foi prorrogado até setembro de 2020. Essa decisão foi 
imprescindível, uma vez que possibilitou um período 
mínimo de planejamento para a transformação de uma 
disciplina presencial para o formato remoto emergencial.

Do ponto de vista tecnológico, foram disponibilizados 
“kits de Internet” (compostos por um chip para celular ou 
um modem portátil com interface USB, habilitados para 
20 GB e no mínimo 100 horas-aulas por mês), para que 
os alunos que não tivessem disponibilidade de conexão 
pudessem acompanhar as atividades. Também foram em-
prestados pela faculdade equipamentos aos estudantes 
que os requisitassem à Diretoria.

É necessário também mencionar que a universidade já 
contava com plataformas que possibilitavam o desenvol-
vimento de atividades remotas. Ressaltamos aqui as pla-
taformas e-Disciplinas (Moodle), utilizada para a disponi-
bilização de recursos didáticos em diferentes formatos, e 
e-Aulas, destinada à disponibilização de vídeos produzi-
dos pelos docentes. Também é importante mencionar um 
canal de contato em tempo real, que foi desenvolvido pe-
lo setor de informática da faculdade para dar assistência 
técnica aos docentes que dela necessitassem.

A questão didática, porém, ficou sob a responsabilida-
de de cada docente, que com autonomia pôde escolher a 
melhor forma de conduzir a disciplina com suas turmas. 
Podemos afirmar que vários docentes seguiram com prá-
ticas individuais e conseguiram bons resultados.

Nós, um grupo de quatro docentes mulheres minis-
trantes da mesma disciplina aos ingressantes do curso 
de Letras, no entanto, decidimos nos reunir para, de 
maneira colaborativa no planejamento e em sua execu-
ção, discutir os possíveis caminhos para uma transição 
do curso ao ensino remoto. Já restava evidente para nós 
que era necessária uma pausa para o replanejamento. Por 
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isso, comunicamo-nos com os estudantes e informamos 
que suspenderíamos os encontros por duas semanas. Du-
rante esse tempo, reunimo-nos para decidir os conteúdos 
fundamentais da disciplina e o modo como reestruturarí-
amos a maneira de lecionar.

Embasamo-nos no fato de que as decisões coletivas, 
mesmo que em grupos menores, têm como consequên-
cias uma divisão de responsabilidades e a manutenção 
de um ambiente mais democrático entre docentes e 
estudantes. Nesse sentido, estabelecemos um conteúdo 
mínimo, um cronograma de atividades e um modo de 
avaliação viável para o momento.

Durante as reuniões realizadas, decidimos por uma 
forma híbrida na condução da disciplina, com aulas gra-
vadas e encontros síncronos para o debate dos temas 
tratados na aula previamente disponibilizada. O conteúdo 
da disciplina foi dividido equitativamente pelas docentes 
e cada uma se responsabilizou por gravar um número 
específico de aulas. Como a disciplina era ministrada pre-
sencialmente duas vezes por semana antes da pandemia, 
seguimos esse cronograma, oferecendo numa mesma 
semana uma aula gravada, acompanhada de textos teóri-
cos, e um encontro síncrono.

Algumas de nós já eram usuárias da plataforma Moodle, 
o que permitiu uma troca de saberes sobre o ambiente. En-
tretanto, tivemos de dedicar muitas horas ao aprendizado 
acerca do complexo processo de gravação e de edição de ví-
deos, já que planejávamos que cada docente ficasse respon-
sável por alguns tópicos do conteúdo e que fossem gravadas 
videoaulas sobre eles — a intenção era a de que todo o con-
teúdo ficasse disponível aos alunos para acesso a qualquer 
hora do dia, uma vez que conhecíamos seus problemas de 
conexão e pensávamos na possível dificuldade advinda das 
diferentes configurações familiares e domiciliares. Começa-
mos, então, a perceber quanto conhecimento técnico avan-
çado e quanta robustez de equipamento e de infraestutura 
de rede eram necessários para as gravações. Foram muitas 
e muitas horas de gravações e regravações, de renderização 
de vídeos e de uploads ao sistema e-Aulas.

O formato foi pensado de forma que todo o conteúdo 
estivesse à disposição dos estudantes em qualquer mo-
mento do semestre, para que estes pudessem realizar seus 
estudos no período mais propício e tranquilo para sua 
aprendizagem. A frequência nos encontros síncronos não 
era obrigatória, tendo em vista que a maior parte dos estu-

dantes era do curso noturno, período em que talvez não ti-
vessem um ambiente adequado para isso. Assim, cada uma 
de nós estaria à disposição para conversar e debater com 
suas turmas de estudantes, mesmo que a frequência não 
fosse obrigatória, criando um ambiente em que se pudesse 
estabelecer um vínculo maior com eles e verificar o desen-
volvimento do processo de aprendizagem.

Em um primeiro encontro síncrono, cada docente, 
com suas respectivas turmas, apresentou a proposta da 
disciplina. Os estudantes receberam-na muito bem, res-
saltando os ganhos da proposta pedagógica e, sobretudo, 
nossa empatia com a situação que estavam vivendo.

Mesmo tendo havido um esforço coletivo no sentido 
da reelaboração da disciplina para o contexto de ensino 
remoto emergencial, logo diagnosticamos que uma boa 
parte de nossos alunos não tinha Internet de qualidade 
e equipamentos adequados para acompanhar as aulas 
online síncronas. No curso de Letras, uma parte dos alu-
nos tem família constituída e procurava acompanhar 
os encontros com filhos em casa, devido ao fechamento 
das escolas e das creches. Outra parte mora (ou voltou a 
morar) com outros membros da família, como pais e avós, 
que costumam apresentar mais fatores de risco para a 
Covid-19. E, por isso, tinham de lidar com o medo cons-
tante do adoecimento de seus parentes mais velhos e, 
eventualmente, com as tarefas de cuidado, sobretudo no 
caso de constatada a doença. Tal quadro fez emergir uma 
série de soluções diferenciadas por parte dos docentes, de 
modo a atender aos alunos, ou parte deles, já que muitos 
perderam completamente o contato com a instituição.

O índice médio de 
reprovações da disciplina mais 
que dobrou, denunciando 
não só que alunos foram 
prejudicados pela “USP que 
não pode parar”, mas que 
25% dos discentes de nossa 
disciplina foram reprovados. 
Foi o maior índice histórico de 
reprovações desde 2016
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O resultado dessa ação coletiva que descrevemos, 
no entanto, diferente do recomendado pela FFLCH e 
contradizendo afirmações do Cruesp, foi o maior índice 
histórico de reprovações desde 2016, ano em que as auto-
ras começaram a ministrar regularmente a disciplina. A 
partir do relatório “Estatística de Aproveitamento”, for-
necido pelo sistema JúpiterWeb, levantamos o número de 
matrículas, aprovações, reprovações e trancamentos em 
nossas turmas. O gráfico abaixo traz as porcentagens de 
reprovações em cada ano:

Enquanto, nos anos anteriores, o índice médio de re-
provações ficava na casa de 12%, em 2020 o índice mais 
que dobrou, denunciando não só que alunos foram pre-
judicados pela USP que não pode parar, mas que 25% dos 
discentes de nossa disciplina foram reprovados.

Os e-mails a seguir ilustram mais de perto as situações 
enfrentadas pelos alunos ao longo de 2020:

E-mail 1
Fui sua aluna no primeiro semestre desse ano 

em IELP I. Tive vários desafios e lembro que a Pro-
fessora foi a mais acessível que tive. Mesmo assim 
não entreguei sua atividade, meu celular é mui-
to ruim e não tinha computador para fazer a 
atividade. Fiz todos os exercícios online. Na medida 
do possível acompanhei suas aulas. Na atividade 
final não consegui fazer, lembro-me que a senhora 
propôs até atividade teste e gostou de 2 trabalhos, 

um em tabela outro todo colorido. Fiquei com ver-
gonha de pedir pra mandar no corpo de e-mail 
sem formatação da ABNT depois disso. E era o 
único jeito possível à época. Agora em dezembro 
consegui um computador, graças a Deus. 

E-mail 2
Peço desculpas por encaminhar esse e-mail nes-

se horário mas gostaria de conversar com a profes-
sora sobre a minha situação nas ultimas 2 semanas. 

Infelizmente a minha avó de 70 anos con-
traiu o Covid e simplesmente tudo se tornou 
um caos sem contar o meu abalo psicológico. De 
modo que eu não consegui realizar o trabalho final 
que tem o prazo final de até amanhã, então gostaria 
de implorar se a professora pode adiar apenas um 
pouco o prazo para mim pelo menos mais 2 dias eu 
prometo que dentro desse prazo eu entrego o traba-
lho feito com toda a minha dedicação.

Eu sei que as nossas vidas na pandemia não 
é fácil mas estou especialmente desesperada 
por causa do meu trabalho que cada vez mais 
pede dedicação também.

Enfim, espero que a professora possa me ajudar.
Agradeço muito desde já.

E-mail 3
Prezada professora,
Estou passando por aqui pra agradecê-la pela 

compreensão e informá-la que estou curado da do-
ença e no início de uma recuperação física e princi-
palmente psicológica.

Infelizmente, passei alguns maus momentos 
e cheguei a temer pelo pior mas quando tudo in-
dicava que a situação iria degringolar, comecei a 
apresentar melhoras até que, depois de 20 dias, fui 
considerado livre de Covid-19.

A alta chega no momento em que notícias sobre 
recontágio começam a se espalhar pelo mundo, por 
ironia. É desanimador.

Professora, pretendo entregar o trabalho final 
mas receio que não conseguirei iniciá-lo nos próxi-
mos dias pois preciso de um tempo para entrar 



www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp Revista Adusp   novembro 2021  31

em órbita novamente profissional, acadêmica 
e pessoalmente falando. Ficou tudo represado.

E-mail 4
Olá professora, boa tarde. Como vai?
Estou terminando um outro trabalho e não vou 

conseguir entregar o meu exercício de IELP dentro 
do prazo estabelecido.

Não entreguei nenhum trabalho dentro do pra-
zo, como já mencionei anteriormente, tenho restri-
ção de horário por cuidar de uma bebê.

E-mail 5
Bom dia Professora, tudo bem?
Venho por meio deste e-mail avisá-la do ocor-

rido da não entrega de trabalhos. Esse primeiro 
semestre de 2020 tive muitos problemas de 
saúde e problemas familiares que me impos-
sibilitaram de estar presente na maioria das 
aulas e consequentemente na entrega dos traba-
lhos dentro do prazo. Acho justo refazer a matéria 
novamente, visto que não tive o aproveitamento 
real da matéria como o restante da turma, o que 
foi minha culpa.

Os prazos foram adiados inúmeras vezes — e os au-
tores dos e-mails acima (à exceção da aluna autora do 
e-mail 5) concluíram os trabalhos e foram aprovados na 
disciplina. Mesmo com o adiamento, no entanto, alguns 
alunos optaram por cursar novamente a disciplina em 
2021, como explicitado no último e-mail. Sabemos, no 
entanto, que a culpa pela falta de aproveitamento não 
foi da aluna. Outros certamente nem chegaram a nos 
escrever. O desgaste emocional desses discentes, pro-
vocado pela continuidade do curso nessas condições, é 
evidente. 

Temos de salientar que, até o momento, a Pró-Reito-
ria de Graduação não ofereceu nenhuma oportunidade 
de os alunos, sobretudo os ingressantes, terem acesso a 
tablets ou computadores para acompanharem o ensino 
remoto emergencial, que entra em seu segundo ano. É 
sabido que parte considerável dos calouros costuma ter 

à disposição apenas um telefone celular. Segundo pes-
quisa feita na EACH em março de 2020, “existe uma cor-
relação, embora leve, entre o ano de ingresso e o tipo de 
equipamento disponível para execução de atividades di-
dáticas. Enquanto entre todos os grupos ‘veteranos’ de 
respondentes a fração de estudantes com apenas apare-
lhos de telefone celular varia entre 6% e 9%, no caso dos 
ingressantes esta fração é de 17,8%. Possivelmente, os 
alunos busquem a aquisição de computadores portáteis 
e outras ferramentas para estudo a partir do ingresso na 
universidade, conforme percebem as distintas deman-
das por atividades que a carreira universitária exige”. 
Àquela altura, o relatório da pesquisa realizada já infor-
mava que “faria sentido uma política de inclusão digital 
por parte da universidade para os ingressantes que não 
possuem equipamentos apropriados para a conclusão 
de trabalhos e acompanhamento de teleaulas e outras 
atividades online que exijam mais ferramentas do que 
aquelas que um telefone pode prover”.

No 1º semestre de 2021, perguntamos aos ingres-
santes da mesma disciplina sobre os equipamentos 
disponíveis. Como se observa no gráfico a seguir, 26,7% 
dos estudantes informam compartilhar um compu-
tador com as pessoas da casa e 2,9% afirmam não ter 
computador.
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As respostas indicam que, além da conexão e dos dis-
positivos, o ambiente de estudos teve também um grande 
impacto no acompanhamento do curso. Em um depoi-
mento deixado em uma das questões abertas do questio-
nário, um aluno escreveu:

“Muitos alunos estão passando por problemas psicoló-
gicos durante esse período de caos e isolamento. Logo, con-
tinuar as aulas à distância é ignorar este fato e priorizar o 
ensino para as pessoas emocionalmente estáveis. Continuar 
assim é exigir muito mais do que apenas resiliência.”

A avaliação dos estudantes do 1º semestre de 2020 sobre 
a decisão da USP de manter o semestre letivo revela o que 
indicamos em nossa apreciação: 51,7% avaliam-na como 
“positiva, mas não adequada, pois a USP não considerou o 
tempo e os recursos necessários ao planejamento da tran-
sição presencial-remoto”. Quase 30% dos alunos avaliam a 
decisão como “negativa, pois deveria ter havido o cancela-
mento do semestre e o estímulo ao contato remoto entre 

Em 2020, ao final da disciplina, os alunos foram convidados a preencherem um questionário de avaliação do 
curso11. Abaixo reproduzimos alguns gráficos que trazem dados que, de alguma maneira, permitem entrever a 
desigualdade de acesso e o prejuízo aos alunos com menos condições de acesso a Internet de qualidade e a equipa-
mentos eletrônicos, como computadores e tablets.
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docente-discentes com outros propósitos (ex.: desenvolvi-
mento de projetos e atividades relacionados à pandemia), 
sem a exigência do cumprimento do currículo, que deveria 
ser retomado apenas quando as condições permitissem a 
volta presencial”. Cerca de 14% consideram a decisão “ne-
gativa e inadequada, pois deveria ter havido o cancelamento 
do semestre e a suspensão temporária do vínculo com a USP 
até que fosse possível a retomada presencial das aulas quan-
do da melhora das condições sanitárias”.

Talvez um dos únicos aspectos positivos dessa situação 
emergencial tenha sido a conversa entre as colegas e a dis-
cussão aprofundada dos conteúdos da disciplina. Em nossa 
experiência, o fato de docentes ministrarem a mesma 
disciplina num curso de graduação não necessariamente 
propiciava conversas e decisões conjuntas sobre questões 
pedagógicas e de abordagem. Assim, essa foi uma estranha 
oportunidade para que esse movimento acontecesse. O re-
sultado dele só não foi melhor por estarmos atadas às tec-
nologias de vídeo e não termos acesso ao chão da sala de 
aula e à sua riqueza. De todo modo, os reflexos desse mo-
vimento continuarão reverberando no momento em que 
tivermos segurança sanitária para retornar aos prédios.

Conforme nossa exposição pretendia demonstrar, 
o caminho traçado para implementar o ensino remoto 
emergencial não foi fácil. Nessa trajetória, apesar de to-
dos os esforços empreendidos, um número considerável 
de estudantes ficou pelo caminho. 

Entre os que tiveram a chance de acompanhar a disci-
plina oferecida remotamente, notamos que uma parcela 

razoável conseguiu participar dos encontros síncronos, 
em que tivemos debates muito profícuos a respeito do uso 
cotidiano do Português, das diferentes normas existentes, 
da história da língua e do ensino de língua materna. A 
impossibilidade do uso das câmeras e, muitas vezes, dos 
microfones não impediu que os alunos contribuíssem com 
reflexões profundas referentes aos assuntos abordados.

No que se refere a uma avaliação formal, que se faz 
necessária burocraticamente, apesar de todo o contexto 
vivido, pudemos sugerir uma experiência prática de ob-
servação do uso real do Português, incitando o espírito 
investigativo dos estudantes, que deveriam observar e 
descrever fenômenos linguísticos encontrados em textos 
orais contemporâneos e também em textos antigos es-
critos em português. O prazo foi bastante alargado, para 
possibilitar a participação da maioria, o que realmente 
favoreceu a adesão, mas, sabemos, não foi suficiente.

Para concluir, gostaríamos de ressaltar um aspecto 
pedagógico que nos pareceu salutar neste momento tão 
crítico: a possibilidade de os estudantes ouvirem uma 
diversidade de vozes em relação à mesma disciplina. 
Essa não é uma possibilidade viável durante as aulas 
presenciais, dada a restrição de nossos espaços. Sendo 
assim, os alunos tiveram a oportunidade de ouvir dife-
rentes especialistas nas questões abordadas, e nós, do-
centes, pudemos partilhar experiências e receber con-
tribuições valiosas de colegas que lecionam a disciplina, 
o que certamente alterará, de forma positiva, a nossa 
prática docente.
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Com a pandemia de Covid-19, “iniciada” no Brasil 
em fevereiro de 2020, algumas tendências que já 
despontavam e já começavam a impactar a edu-

cação no mundo, como é o caso do ensino híbrido (EH), 
tornaram-se iminentes também no Brasil. Claro que a evo-
lução da tecnologia digital, de computadores, softwares e a 
clareza de que o processo ensino-aprendizado, já há algum 
tempo, deveria estar centrado no estudante, trouxeram de 
forma definitiva, a meu ver, a evidência do ensino híbrido, 
que na teoria possibilita agregar às experiências e meto-
dologias convencionais da sala de aula a inovação, acesso 
e autonomia trazidos pelos recursos digitais, propiciando 
mais personalização e viabilizando criar experiências de 
aprendizagem, talvez mais envolventes para essa geração 
Z — seriam as pessoas nascidas entre 1995 e 2010, atual-
mente com 11 a 25 anos, que já nasceram em um mundo 
conectado e cresceram com um celular na mão, ou “na-
tivos digitais”. Para eles, não existe divisão entre online 
e offline, já que estão conectados a todo momento, em 
todo lugar, o tempo todo2. Esses meninos e meninas que 
vivenciam esse novo tipo de ensino, que promete formas 
de integrar facilmente tudo aquilo que já era feito presen-
cialmente e que traria benefícios para o desenvolvimento 
desses estudantes. Para esses jovens, o ensino híbrido seria 

algo natural — afinal, a realidade deles é híbrida. Eles fa-
zem muitas coisas ao mesmo tempo, como conversar com 
a família enquanto jogam um game no smartphone, ou um 
jogo no computador, no Xbox, namoram, e respondem aos 
diversos grupos de zap, e mais algumas. Portanto, o ensino 
híbrido encontra aderência nas necessidades dos alunos 
por uma modernização na educação.

A proposta de ensino 
híbrido que a PRG 
tenta impor é válida?

Híbrido significa misturado, mesclado, blended. Na 
verdade, a educação sempre foi junto-e-misturada, híbri-
da, sempre combinou vários espaços, tempos, atividades, 
metodologias e públicos. Esse processo, agora, com a mo-
bilidade e a era da conectividade, é muito mais palpável, 
é um ecossistema mais aberto e criativo. Podemos ensi-
nar e aprender de inúmeras formas, em todos os momen-
tos, em múltiplos espaços. Híbrido é um conceito rico, 
mas é apropriado?! Na verdade, é complicado!

Ao entrar em uma era de aprendizagem híbrida, é preciso pensar em soluções que 
integrem a totalidade de estudantes e docentes. Transformar parte das aulas em 
aulas remotas traz mudanças referentes não apenas à distância física entre as 
pessoas, mas também à falta de outros fatores muito importantes: envolvimento 
pessoal, contato visual entre as pessoas, avaliação da aprendizagem dos alunos 
através da linguagem corporal e a segurança que os estudantes sentem com a 
presença física de um instrutor. A manutenção dos relacionamentos é um dos 
maiores desafios. Como deve ocorrer numa área de saúde como a Odontologia?



36   Revista Adusp   novembro 2021 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

São muitas as questões que impactam o ensino híbri-
do, o qual não se reduz a metodologias ativas, ao mix de 
presencial e online, de sala de aula e outros espaços, mas 
que mostra que, por um lado, ensinar e aprender nunca 
foi tão fascinante, pelas inúmeras oportunidades ofere-
cidas, e, por outro lado, tão frustrante, pelas dificuldades 
em conseguir que todos desenvolvam seu potencial e se 
mobilizem de verdade para evoluir sempre mais (MO-
RAN, 2015, p.27 e 29).

Existem várias definições para o EH, que tem mudado 
o panorama da educação. Vejamos algumas:

•	 O ensino híbrido preconiza uma combinação 
cuidadosamente planejada de educação tradi-
cional e presencial misturada com atividades 
de ensino-aprendizagem online. Assim, as aulas 
híbridas procuram expor o melhor desses dois 
estilos de educação, o presencial e o ensino a 
distância, em uma mesma experiência que cria 
oportunidades de aprendizado diferenciadas, 
propiciando, intencionalmente, experiências 
centradas no estudante. O EH é considerado 
uma metodologia ativa, isto é certo! Essas expe-
riências educacionais vieram junto com a Era da 
Comunicação, com a informática ou equipamen-
tos eletrônicos e novas tecnologias, somadas às 
necessidade de nova organização curricular e a 
didática enfatizada na formação de docentes (di-
dática para o Ensino). Na educação, juntaram-se 
a isso algumas mudanças, como as trazidas pela 
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e a Lei 
Geral de Proteção de Dados (LGPD), o que tornou 
ainda mais complexo esse desafio3. 

•	 No ensino híbrido deveriam ser valorizadas 
as interações sociais no ambiente escolar e o 
aprendizado de forma singular, individual, a 
partir do acesso ao ambiente virtual, comple-
mentando-se, onde haveria para a educação 
mais dinâmica e personalização, com maior au-
tonomia ao estudante para escolher local e ho-
rário para o seu aprendizado, além de adquirir 
conhecimentos importantes para o seu desen-
volvimento profissional.

•	 Integração entre o online e o presencial. Um 
ensino híbrido de sucesso é tão potente quanto 
a relação entre suas duas partes: o presencial e 

o online. Por isso, é preciso perceber o modelo 
como algo integrado — suas partes não devem 
ser planejadas e trabalhadas de forma não con-
textualizada. Essa integração requer um foco 
cuidadoso na experiência do aluno, para que 
ele tenha acesso a aulas e materiais empolgan-
tes, interessantes e instigantes. Apenas inserir 
o conteúdo para leitura em casa e promover 
um trabalho presencial, por exemplo, não traz 
a inovação e não utiliza todo o potencial do en-
sino híbrido.

•	 Para Clayton Christensen Institute, dos EUA, o en-
sino híbrido é um programa de educação formal 
no qual um aluno aprende, pelo menos em parte, 
por meio do ensino online, com algum elemento 
de controle do estudante sobre o tempo, lugar, 
modo e/ou ritmo do estudo, e pelo menos em 
parte em uma localidade física supervisionada, 
fora de sua residência.  Assim, há uma mescla 
de estratégias de ensino offline e ferramentas 
digitais; possibilita personalizar o ensino para 
atender melhor às necessidades de aprendizagem 
dos estudantes, onde estes serão os protagonistas 
da sua aprendizagem; e transforma o papel do 
professor de transmissor para mediador do co-
nhecimento.

•	 Para Lilian Bacich, diretora da Tríade Educacional 
e co-autora do livro Ensino Híbrido: Personalização 
e tecnologia na Educação, no ensino híbrido temos 
o que é para ser aprendido no presencial e o que 
é para ser aprendido no virtual e você conecta es-
sas duas aprendizagens. A sala de aula invertida, 
o laboratório rotacional e a rotação por estações 
são alguns exemplos de modelos híbridos.

•	 Ensino híbrido é a metodologia que combina 
aprendizado online com o offline, em modelos 
que mesclam, misturam momentos em que o 
aluno estuda sozinho, de maneira virtual, com 
outros em que a aprendizagem ocorre de forma 
presencial, valorizando a interação entre pares 
e entre aluno e professor. Principalmente no 
presencial, os professores devem propor ativi-
dades que valorizem as interações interpessoais. 
Já a parte do ensino realizada com o auxílio de 
recursos digitais permite que o aluno tenha con-
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trole sobre onde, como, o que e com quem vai 
estudar (Luiz Andrioli, diretor da PRÓ-EAD).

•	 De acordo com essa definição, portanto, aulas que 
acontecem no espaço físico da escola e são trans-
mitidas ao vivo para quem está em casa (modelo 
HOT) NÃO se incluem na definição de ensino 
híbrido; aulas que acontecem no modelo remoto, 
com alunos e professores em suas casas, mesmo 
que combinando momentos síncronos e assíncro-
nos, NÃO se incluem na definição de ensino hí-
brido; enriquecer aulas presenciais com um jogo 
online, ou com a apresentação de um powerpoint 
NÃO se incluem na definição de ensino híbrido, 
segundo Bacich4.

•	 Enfim, Integração e Metodologias Ativas são as 
palavras-chave no ensino híbrido.

Assim, as metodologias ativas de aprendizagem co-
mo o EH têm um caminho sem volta para a educação 
nestas últimas décadas, representando a moderniza-
ção da educação democrática, trazendo mais moti-
vação aos estudantes e o foco realmente centrado na 
aprendizagem.

Figura 1 – Esquema das possibilidades/tipos do ensino híbrido

Bem, acredito que haja inovação, e esta deve ser 
um ponto de partida para um crescimento educa-
cional que supra as necessidades da população, e que 

seja de forma pública. Todas essas teorias e conceitos 
começaram a irradiar-se nos ensinos fundamental e 
médio, e nas universidades particulares. A Covid-19 
misturou tudo.

De forma não tão esperada a inovação chegou na 
educação acelerada por conta do novo coronavírus, apre-
sentando soluções de ensino online. Isso permitiu que 
o estudante realize suas tarefas e estudos em lugares 
remotos, diante de seu celular ou tablet. Claro, se tiver 
essas regalias. Mesmo necessário, não foi benéfico para 
muitos, pois nem todos têm o privilégio de possuir es-
sas tecnologias. É a hora de juntar recursos e transmitir 
conhecimento de todas as formas, mas antes teríamos 
de pensar/planejar tudo isso. Mergulhar no digital e 
extrair dele os melhores recursos deve ser uma inova-
ção sem volta. A exemplo disso, ainda temos de usar a 
nova forma de comunicação que está dominando grande 
parte da população, os podcasts! Excelente ferramenta, 
ágil, prática e inovadora que pode levar o conhecimento 
para todo canto.

 Assim, é fácil de ver alguns benefícios do ensino 
híbrido. O objetivo é combinar as vantagens da educa-
ção presencial e a distância com o intuito de estimular 
as interações sociais e culturais e ainda proporcionar 

o contato com as ferramen-
tas tecnológicas do campo da 
educação: aperfeiçoamento 
da criatividade dos estudan-
tes, engajamento; adaptabi-
lidade para diferentes estilos 
de aprendizado; foco na au-
tonomia do aluno; flexibilida-
de; estimular a capacidade de 
manter o foco e atenção, pro-
ximidade; construir e manter 
bons relacionamentos e aten-
der às necessidades socioe-
mocionais dos alunos é fun-
damental para implantar e ter 
um ensino híbrido bem-suce-
dido; aprendizagem para uso 

do computador e uso da Internet; conhecimentos sobre o 
campo da informática, softwares e hardwares; aprendizado 
mais atual, moderno, que acompanha as mudanças da so-
ciedade contemporânea.

https://lilianbacich.com/2020/08/21/presente-e-distante-pesquisas-que-abordam-a-transmissao-de-aulas-presenciais/
https://lilianbacich.com/2020/08/21/presente-e-distante-pesquisas-que-abordam-a-transmissao-de-aulas-presenciais/
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Dificuldades do ensino 
híbrido?! Várias, principalmente 
neste momento

•	 Os estudantes entram na Universidade vindos de 
modelos muitos diferentes e pouco criativos;

•	 Como manter o foco em meio a uma pandemia 
descontrolada de um país em desenvolvimento?!;

•	 Será possível  obter mais  engajamento, 
com os estudantes morando com suas fa-
mílias, todos e casa, vivendo uma pande-
mia?! Será possível ter foco e atenção?! 
•Será hora desses estudantes estarem no controle dessa 
flexibilidade, quase que total?! Famílias desestrutura-
das, pai ou mãe ou pais desempregados; cortes nos 
gastos, rede de Internet intermitente. Em 2019, 
segundo o IBGE, o Brasil tinha quase 40 milhões de 
pessoas sem acesso à Internet, apesar da região Su-
deste ser a segunda região mais conectada5; 

•	 Com metade dos estudantes que entraram na 
Universidade por meio das cotas, a aprendizagem 
computacional e uso da Internet pode ser um 
disparate, assim como os conhecimentos sobre o 
campo da informática, softwares e hardwares;

•	 Será que as atuais mudanças da sociedade con-
temporânea facilitam ou prejudicam esse desen-
volvimento independente do aprendizado?!

Enfim, mesclar o ensino presencial e remoto, vivenciando 
o ensino híbrido, necessita de muito estudo e planejamento 
para essa realidade da Unidade, e determinar os princípios 
dessas condições-chave para a implementação, explicitando 
de que maneira a articulação entre momentos presenciais e 
remotos, com o uso de tecnologias digitais, pode efetivamen-
te ampliar o tempo, o espaço e o ritmo de aprendizagem de 
estudantes. A Unidade precisa galgar uma visão estratégica 
e planejada para o uso dessa tecnologia na educação, pre-
parando os docentes e funcionários para desenvolverem 
competências digitais, disponibilizar esses recursos digitais 
dispostos no Projeto Acadêmico da Unidade, currículo, é cla-
ro, e ainda ter uma infraestrutura adequada, enfim, uma pre-
paração adequada, equilibrada e simultânea para capacitar o 
desenvolvimento desse tipo de ensino hibrido.

•	 Estudantes precisam ter um ótimo acesso à In-
ternet (redes sociais, plataforma digital, entre 
outros) e a um ambiente virtual de aprendiza-
gem disponibilizado pela Unidade, para acessar 
os conteúdos, enviar tarefas e acessar formu-
lários. Claro que em suas residências e na Uni-
dade. Sabemos que essa não é a realidade, nem 
com estudantes da FORP, que em geral possuem 
diferenciação sócio-econômica em maior grau;

•	 Estudantes sem acesso à Internet, ou com aces-
so compartilhado em celulares, terão muitas 
dificuldades em acompanhar esse desenvolvi-
mento. O Curso de Odontologia da FORP possui 
muitos estudantes que têm residência familiar 
fora da cidade, e assim, terão de ter pelo me-
nos dois planos de acesso à Internet; 

•	 Estudantes sem acesso à Internet ainda poderiam 
receber materiais impressos, mas isso tem cada 
vez mais diminuído, visto que até a própria Unida-
de não tem mais esse serviço, e utilizamos as multi
-impressoras, com papel e toner que em geral tam-
bém possui alto custo (CIEB – Notas Técnicas #18).

Avaliação e currículo. A avaliação rotineira e for-
mativa para as aprendizagens sempre é um desafio im-
portante nessa proposta, e não será diferente no ensino 
híbrido. É necessário planejamento para identificar os 
avanços, os processos e os resultados de aprendizagem, 
bem como apoiar os docentes no planejamento desse 
novo tipo de experiência de aprendizagem. A utilização 
das metodologias ativas, onde o estudante está no centro 
desse processo avaliativo, fornecerá evidências de que 
os objetivos de aprendizagem foram alcançados ou não.  
Além disso será possível ao longo do percurso, com a ava-
liação formativa, ter oportunidade de replanejar as inter-
venções/ações educativas e retomar o que for necessário.

Claro que o currículo, como parte essencial do Pro-
jeto Acadêmico, onde veremos explicitamente as defi-
nições, ações para aquisição de habilidades e competên-
cias previstas, desde as Diretrizes Curriculares (MEC) 
e a BNCC, é essencial também neste modelo de ensino 
híbrido. Assim, será necessário fazer uma reorganização 
curricular para readequar aquelas habilidades que não 
foram contempladas em 2020. Conteúdos previstos no 
currículo serão os mesmos, porém a metodologia de 
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trabalho será diferente, possibilitando o engajamento 
dos estudantes no processo de aprendizagem.

Já há algum tempo as metodologias ativas sugerem 
que o aprendizado ocorra a partir de situações e proble-
mas reais, e essas transformações foram aceleradas com 
o atípico cenário da pandemia da Covid-19. Isso induz à 
inserção de processos cognitivos mais complexos, propor-
cionando maior reflexão e o desenvolvimento da autono-
mia do(a) estudante, dentro do qual será possível o ritmo 
individualizado, melhor digerir os erros, experiências pró-
prias, colaborativas, enfim compartilhar o conhecimento 
construído. Já nós professores estaremos conduzindo esse 
processo, com orientação, tutorização, referenciando os 
conteúdos, nivelando, para que os estudantes consigam 
aprender sozinhos. Para Freire (1967) é importante esti-
mular os/as estudantes a relacionarem os saberes com 
seu cotidiano e a participarem de discussões no intuito 
de desenvolverem sua autonomia. Estamos preparados?! 
Novos docentes e docentes mais antigos foram treinados?!

Ao entrar em uma era de aprendizagem híbrida, é pre-
ciso pensar em soluções que integrem todos os estudantes 
junto ao(à)s docentes. Transformar parte das aulas em aulas 
remotas traz mudanças referentes não apenas à distância 
física entre as pessoas, mas também à falta de outros fatores 
muito importantes: envolvimento pessoal, contato visual 
entre as pessoas, avaliação da eficácia da aprendizagem 
dos alunos através da linguagem corporal e a segurança 

que os estudantes sentem com 
a presença física de um instru-
tor. O ambiente da faculdade 
não é apenas um ambiente de 
aprendizagem, mas também de 
troca, de convívio social, de aca-
demia, e a manutenção dos re-
lacionamentos é um dos maio-
res desafios das instituições de 
ensino e dos professores. Como 
isso deve ocorrer em uma área 
de saúde como é a Odontologia?

Como diz a reportagem da 
Folha Press “Sem rosto e sem 
festa, calouros da pandemia 
perdem vida universitária”, en-
trar na universidade em 2021 é 
passar na USP e não sentir o sol 
queimar a pele na Praça do Re-

lógio. Mas também não terão as aulas presenciais, privados 
pelo coronavírus. Não houve os passeios no Câmpus da USP 
de Ribeirão Preto, as fotos no lago, não sentiram o calor su-
focante de Ribeirão Preto ao caminhar até o bandejão. Sim, 
sem festa, sem conversa de corredor e muitas vezes sem 
rosto, já que boa parte das câmeras fica desligada nas aulas 
remotas. Trote (o BOM trote, é claro)?!?! Não, sem trote, 
sem pinturas na cara, conhecer a FORP somente em vídeos. 
Como diz outra parte da reportagem, “mas com o EAD sinto 
que é muito difícil estabelecer a mesma conexão”!

A experiência vivida com 
“EaD emergencial”  
Desde março de 2020, 
tivemos de adaptar nossas 
atividades presenciais na 
FORP, na área de saúde 
Odontologia. A tecnologia 
desempenhou um papel 
primordial para permitir 
que os estudantes 
permanecessem conectados
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Quando o novo coronavírus interrompeu as atividades 
presenciais em sala de aula e espanou o sistema educacio-
nal, os caciques educacionais, professores e estudantes a 
mudarem para o modelo remoto, também levou a um re-
exame da educação de uma forma bem mais ampla. Desde 
março de 2020, tivemos de adaptar nossas atividades nor-
mais presenciais na FORP, na área de saúde Odontologia. 
Como? Deveríamos continuar com as aulas. A tecnologia 
desempenhou um papel primordial para permitir que os 
estudantes permanecessem conectados, na rede, enga-
jados e, seria formidável se ocorresse, motivados com a 
continuação das aulas e com seu aprendizado para for-
mação profissional.

No inicio de março de 2020 já recebíamos em Ribeirão 
Preto divulgação sobre oficinas Moodle da USP e e-Disci-
plinas, apesar de parecer meio visionário a USP já pensa-
va há tempos na implementação real dessas ferramentas 
para o ensino remoto.

A Adusp, em assembleia, deliberou paralisação em 18 
de março, Greve Nacional pela Educação e pelo Serviço 
Público.

Em e-mail aos docentes a Pró-Reitoria de Pós-Gra-
duação (PRPG) delibera que durante a epidemia da Co-
vid-19, se houver anuência do coordenador do Programa 
e do presidente da respectiva Comissão de Pós-Graduação 
(CPG), fica autorizada ao aluno e ao seu orientador parti-
cipação por videoconferência em defesas de dissertações 
e teses. O Regimento da PósGraduação no seu artigo 62, 
parágrafo 5º, prevê que disciplinas possam ser ministra-
das de forma não presencial após aprovação da Câmara 
Curricular da PRPG.

A Prefeitura do Campus USP-RP, em função de uma 
“nota oficial” que lhe foi atribuída e circulava nas redes 
sociais sobre o coronavírus na USP de Ribeirão Preto, 
informa que até o momento não havia sido identificado 
nenhum caso confirmado na comunidade local.

Já a mídia nacional advertia: “Contra epidemia, Bra-
sil tem de parar, dizem especialistas” (Folha de S. Paulo, 
14/3/2020).

Logo em seguida, após reunião com os dirigentes da 
USP, na qual a Reitoria e as pró-reitorias apresentaram 
uma série de medidas adotadas, o Gabinete do Reitor 
(GR) comunicava:

1. As atividades-fim de uma universidade pública de 
pesquisa não podem ser paralisadas, mesmo em 

momentos de grande comoção social. A universi-
dade deve servir de âncora para a superação dos 
problemas da população. É uma entidade proativa 
com a qual a sociedade pode contar.

2. Temos que procurar minimizar os danos na for-
mação dos nossos alunos, lembrando que quase 90 
mil jovens confiaram seu futuro a nós. Mais ainda, 
a sociedade está esperando que cerca de 15 mil 
profissionais concluam seus estudos este ano para 
poderem colaborar com o desenvolvimento do 
país, principalmente neste grave momento.

De qualquer forma o Comunicado do GR frisa: “As 
colocações acima devem ser atendidas sem colocar a 
comunidade em risco, garantindo a segurança de todos 
os atores. Pretendemos oferecer aos nossos alunos a 
oportunidade de continuar com as atividades discentes, 
mesmo com a suspensão das aulas presenciais. Pedimos 
aos responsáveis pelas disciplinas que proporcionem 
atividades extra-classe, que podem ser desde estudos 
dirigidos até o uso de ferramentas modernas de EaD. As 
Pró-Reitorias e diversas unidades estão franqueando o 
acesso a essas ferramentas aos professores interessados, 
incluindo seu treinamento”.

O comunicado ainda ia mais adiante: “Essas ativida-
des didáticas a distância, durante o período de suspen-
são, serão computadas na frequência dos estudantes e 
valerão créditos para eles e para os docentes. Poderão 
substituir parcial ou totalmente as semanas de aulas 
presenciais não oferecidas. Com isso, após o retorno 
das aulas presenciais, o período de reposição poderá ser 
curto, priorizando as atividades práticas e experimen-
tais. Logicamente, a qualidade é um atributo indiscutí-
vel para essas atividades”.

Ministramos aulas teóricas via Google Meet e/ou 
Zoom entre março e julho de 2020, incluindo muitas 
vezes exercícios práticos, possíveis de serem feitos à dis-
tância, pelo menos para minha área de Radiologia Odon-
tológica e Imaginologia. Mas o Curso de Odontologia tem 
muitas atividades práticas, em clínica e/ou laboratorial, 
com pacientes e/ou manequins (phantons) e isso é claro 
ficou inviável. No retorno, agora (será que vai ocorrer?!), 
esperamos que nossos alunos se recordem das aulas re-
motas que vivenciaram há um ano para, agora sim, irem 
para os laboratórios e/ou clínicas.

https://coronavirus.usp.br/
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O ensino híbrido é um dos modelos que mais têm 
sido citados e relacionados ao contexto do retorno, 
mesmo durante o ano de 2020. Isso porque sua base está 
fundamentada, teoricamente, justamente em ambientes 
com menos estudantes presentes fisicamente, com mo-
mentos de interações a distância e, claro, por ele ofere-
cer ferramentas alinhadas a todas essas condições. Mas 
toda essa fundamentação estava prevista e experimen-
tada no ensino superior? Nas universidades públicas? E 
a área de saúde, como a Odontologia, sem laboratórios, 
sem pacientes?

Que poderá vir pela frente? 
Como construir e manter bons 
relacionamentos, atender às 
necessidades socioemocionais 
dos estudantes para implantar 
e ter ensino híbrido bem-
sucedido se nem conhecemos, 
p.ex., os estudantes do primeiro 
ano de 2020 — hoje, 2021, no 
segundo ano?! Como ministrar 
a teoria sem a prática?!

Como construir e manter esses bons relacionamentos, 
atender às necessidades socioemocionais dos estudantes 
para implantar e ter um ensino híbrido bem-sucedido se 
nem conhecemos, p.ex., os estudantes do primeiro ano de 
2020, hoje, 2021, no segundo ano?!

O ensino híbrido como caminho para a retomada 
não é um modismo: acredito que ele veio para ficar. 
Antes da pandemia, ele já era considerado uma das 
tendências mais relevantes na educação. Com a Co-
vid-19, sua importância e seu potencial se evidencia-
ram, principalmente para as instituições não públicas 
na educação superior. E assim será na retomada. O 
ensino híbrido como aliado para reduzir o número de 
estudantes em sala de aula e para fornecer atrativos 
para manter esses estudantes engajados nesse mo-
mento ímpar.

Isso exigirá muito foco no relacionamento, ou seja: 
conexão do estudante com o professor antes de ele se 
conectar com o conteúdo. Como construir e manter 
esses bons relacionamentos, atender às necessidades 
socioemocionais dos estudantes para implantar e ter um 
ensino híbrido bem-sucedido se nem conhecemos, p.ex., 
os estudantes do primeiro ano de 2020 — hoje, 2021, no 
segundo ano?!. Como ministrar a teoria sem a prática?! 
Não houve tempo para planejamento pensado, já que a 
cada semana pensamos em fechar, pensamos em abrir, 
pensamos em lockdown, pensamos em morte, pensamos 
em viver. Impossível promover relacionamentos posi-
tivos entre colegas e nutrir um ambiente de aprendiza-
gem seguro e de apoio.

Claro que o ensino remoto tem inúmeras qualidades/
utilidades, mas para a área de saúde, é — apenas e tão 
somente — emergencial e pensamos serem inaceitáveis 
as substituições do ensino presencial, seja pelo ensino a 
distância (EAD), seja pelo formato híbrido.

Nosso Curso de Odontologia está centrado nas Dire-
trizes Curriculares do MEC, e é claro no Sistema Único de 
Saúde (SUS), que prevê uma assistência universal, inte-
gral e equânime. Assim, a saúde deve ser encarada como 
resultante do bem-estar físico, mental e social do indiví-
duo, como bem disse Sérgio Arouca, médico sanitarista:

“A saúde começa a ganhar uma dimensão muito 
maior do que simplesmente uma questão de hos-
pitais, de medicamentos. Ela se supera e quase que 
significa, num certo instante, o nível e qualidade de 
vida, algumas vezes qualidade de vida ainda não 
conseguida, mas sempre desejada” (Arouca, 1987: 36).

O pensamento hegemônico predominante nas institui-
ções de ensino superior, na área da saúde, entende que o 
acúmulo de conhecimento é suficiente para a execução de 
uma atividade profissional. “[...] o modelo predominante de 
formação sustenta-se no pressuposto de que uma prática 
profissional de excelência é obtida pelo domínio de uma só-
lida base de conhecimentos teóricos. Sob essa ótica, a forma-
ção especializada busca oferecer disciplinas atualizadas em 
termos dos conhecimentos científicos disponíveis, de forma 
a dar sólidos fundamentos que automaticamente sejam 
transferidos e aplicados de forma competente nas situações 
de prática profissional” (Ribeiro & Lima, 2003: 47).
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Nossos currículos são, na sua maioria, fragmentados 
em disciplinas, e poucos estudantes conseguem integrar 
esses conteúdos ou práticas, isolando o conhecimento 
(Saippa-Oliveira, Koifman & Pinheiro, 2005). Se o estu-
dante for capaz de sustentar as novas informações com 
os conceitos já absorvidos cognitivamente, poderemos fa-
lar do conceito de aprendizagem significativa, introduzi-
do por David Paul Ausubel (1918-2008) na década de 1960. 
Já tivemos há pouco tempo, no Curso de Odontologia, 
estudantes inseridos desde o início da graduação em uni-
dades de atendimento, em disciplinas chamadas clínicas, 
participando de, ou realizando, atividades práticas ou 
atendimentos, com a oportunidade de inserção precoce 
no ambiente de desempenho profissional. Essa estratégia 
estava relacionada diretamente à necessidade de realizar 
maior aproximação entre teoria e prática, fazendo com 
que o estudante conseguisse perceber e experimentar a 
indissociabilidade das disciplinas que compõem o cur-
rículo e da prática profissional a ser desempenhada. 
Infelizmente essa experiência foi interrompida, pois as 
pessoas não conseguiram implementá-la de maneira har-
mônica (Marsden, 2009).

Como integrar teoria ministrada remotamente há qua-
se um ano e a prática clínica, ainda em meio à pandemia?!

O futuro da educação com o ensino híbrido tem sido 
empolgante para a maioria dos docentes, mas é preciso ter 
os pés no chão, e dar tempo à prática, que certamente os 
ânimos serão serenados. Se pudermos combinar cuidado-

samente a tecnologia e a autonomia com princípios sólidos 
de educação, sem um sobrepujar negativamente o outro, 
essa equação poderia apresentar um resultado surpreen-
dente. Porém, não se vislumbrou uma epidemia com grave 
crise sócio-econômica e um gigantesco desgoverno.

No primeiro ano de USP, ainda como auxiliar de ensi-
no, junto com meu tutor, professor José Roberto Tambu-
rus, desenvolvemos uma metodologia de ensino adaptada 
do Problem Based Learning (PBL) para nossa disciplina de 
graduação, Radiologia Básica. Nós a utilizamos por mais 
de vinte anos, sendo exceção à regra, e forçadamente foi 
descontinuada, pois o todo acabou prevalecendo, e nossa 
força a esse pretexto, a frase de Guimarães Rosa, foi supe-
rada: “Mestre não é quem sempre ensina, mas de repente 
quem aprende”.

Ainda assim, entendo que a melhor forma de ensino é 
a que pretende conseguir a integração do conteúdo, parte 
do todo a ser compartilhado, com a vida cotidiana. Ela 
procura construir no estudante o hábito de procurar as 
pontes e as influências mútuas existentes entre teoria e 
prática, entre o experimentado e o aprendido. Creio que 
devamos insistir nesta dimensão integradora, onde a teo-
ria pode ser construída a partir da prática, que novamen-
te se alimenta dessa teoria.

Assim, na concepção dialética não podemos conceber 
a teoria separada da prática, pois não pode existir “uma 
teoria solta, o que existe é sempre a teoria de uma práti-
ca” (GAMBOA, 2010, p. 7).
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Ead, novos formatos E 
prEcarização aguda do 

trabalHo docEntE
Paulo Hebmüller1

Funcionárias da Prefeitura entregam tablet para mãe de estudante

 Leon Rodrigues-Secom
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A promessa foi feita pela Prefeitura de São Paulo 
assim que ficou claro que a interrupção das au-
las presenciais, estabelecida em março de 2020, 

seria mais longa do que as previsões iniciais: 465 mil 
tablets seriam distribuídos para que os alunos da rede 
municipal pudessem acompanhar as aulas remotas. Em 
julho de 2021, menos da metade dos equipamentos — 
cerca de 200 mil — havia sido entregue, e boa parte de-
les permanecia guardada nas escolas, sem condições de 
uso, por falta de chips ou da configuração dos aparelhos, 
conforme demonstrou reportagem publicada pelo UOL 
no dia 19/7.

Antes mesmo da distribuição, já havia dúvidas entre 
docentes da rede quanto à capacidade dos aparelhos e 
à forma como seriam utilizados. “Esse tablet vai vir com 
uma quantidade limitada de dados, e estamos contando 
que vai acontecer de os alunos consumirem os dados an-
tes de fazer as tarefas. Você vai acusar uma criança que 
quer ver o YouTube no tablet? É direito delas se divertir. 
Esse não é o problema. O problema é a exclusão digital”, 
disse à Revista Adusp uma professora de História, forma-
da na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) da USP, que leciona em escola da rede municipal 
na periferia da zona sul de São Paulo.

Exclusão digital, de fato, é um termo-chave para a 
compreensão da realidade desses alunos, considera a pro-
fessora. “Eu sabia que existia, mas era completamente ig-
norante sobre o nível dela. Achava que todo mundo tinha 
um smartphone que fosse ok, mas não tem. E estamos em 
São Paulo”, aponta.

Assim que as aulas presenciais foram interrompidas, 
professores e professoras fizeram um esforço coletivo 
para tentar “apagar incêndios” e ver como dar conta da 
situação. “A gente dava aula pelo WhatsApp”, relata a 
docente. “Apagar incêndios” significava, por exemplo, 
atender os alunos depois das 22h ou aos finais de semana.

“Às vezes só há um celular na família, e esses eram 
os horários em que os alunos conseguiam usá-lo. Não 
deixávamos de atender, mesmo que fosse muito fora do 
nosso horário, porque era o momento em que o aluno 
tinha acesso ao equipamento”, diz. “Sabemos que vamos 
responder a demandas fora do horário, mas era muito in-
vasivo, de enlouquecer”, define a professora.

As crianças e jovens costumavam acessar a Internet 
no Centro Educacional Unificado (CEU) do bairro, mas, 
quando o espaço também fechou por conta da pandemia, 
essa possibilidade não estava mais disponível. Nessas 
condições, obviamente, a plataforma online oferecida ini-

Exclusão digital de grande parcela da juventude, adoção célere 
de Ensino a Distância, novos formatos de cursos e modalidades 
de contratos e acentuada precarização da atvidade docente 
são alguns dos aspectos de um retrato realista da educação 
em tempos de Covid-19 e das “oportunidades” geradas e 
aproveitadas pelas instituições privadas. Graças à providencial 
ajuda do MEC na gestão de Abraham Weintraub, até 40% da 
carga horária total dos cursos já vinham sendo oferecidos na 
modalidade EaD antes mesmo da pandemia, maximizando lucros 
das mantenedoras. As universidades públicas, porém, também 
são engolfadas na onda de “home office” e hibridismo

https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/07/19/tablets-chips-escola-municipal-prefeitura-de-sao-paulo-ensino-hibrido.htm
https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/07/19/tablets-chips-escola-municipal-prefeitura-de-sao-paulo-ensino-hibrido.htm
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cialmente pela prefeitura foi utilizada por pouquíssimos 
estudantes.

Demorou muito para que fossem distribuídos os livros 
didáticos produzidos para utilização nas aulas a distân-
cia — “muito mal escritos”, ressalta a professora. Quan-
do conseguiam, os estudantes enviavam, também pelo 
aplicativo de mensagens do celular, fotos das tarefas que 
haviam realizado nos livros.

Cerca de metade dos alunos acompanhou as ativida-
des, avalia a docente. “A situação refletiu muito o que já 
acontecia em sala de aula, mas de uma maneira que nós 
não tínhamos como conseguir intervir. Isso era muito 
ruim.” Aqueles que se mostravam mais aplicados nas au-
las presenciais seguiram assim, diz. “Mesmo com dificul-
dade de acesso, eles davam um jeito. Já aqueles em vulne-
rabilidade e com dificuldade de aprendizado, nós perde-
mos de vista. Acionamos até Conselho Tutelar, entramos 
em contato via colegas, tentamos de várias formas, e 
mesmo assim muitos não aderiram. Foi muito difícil.”

No dia 9 de agosto deste ano, a revista piauí publicou 
dados que apresentam a realidade trágica da educação no 
país durante a pandemia. “Um terço dos colégios da rede 
pública não teve qualquer tipo de aula a distância — fosse 
ao vivo, gravada, pela Internet, pelo rádio ou pela tele-

visão”, diz a reportagem, 
baseada em dados com-
pilados de fontes como 
a Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD Contí-
nua) do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE) e levantamentos 
do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep), órgão do Ministé-
rio da Educação (MEC).

“Antes da pandemia, ao 
menos 4,3 milhões de es-
tudantes não tinham aces-
so à Internet, e, durante o 
ano letivo de 2020, apenas 
6,6% das escolas públicas 
forneceram Internet em 

domicílio para os alunos. (...) E mesmo a reabertura das es-
colas tem sido marcada por desigualdades: entre os alunos 
de maior renda, 38% estudam em colégios que voltaram a 
ter aulas presenciais, enquanto no grupo dos alunos mais 
pobres a proporção é de apenas 16%”, afirma a revista.

De acordo com o levantamento da piauí, no universo 
de 47 milhões de estudantes matriculados no ensino bási-
co, “os mais pobres e os que vivem em cidades com pouca 
infraestrutura foram os mais prejudicados”.

Na cidade mais rica do país, o 
secretário da Educação, principal 
responsável pelo atraso na 
entrega de tablets prometidos 
pela Prefeitura aos estudantes 
do município, é quem declarou 
“guerra” aos secundaristas em 
2015 e ainda responde na justiça 
por suposto envolvimento na 
máfia da merenda escolar

Estudante da rede municipal 
de ensino com seu tablet

 Leon Rodrigues-Secom

https://piaui.folha.uol.com.br/sem-internet-nem-aprendizagem/
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Para as crianças das regiões mais pobres da cidade 
mais rica do país, à evidente necessidade de oferecer 
melhores condições para o acesso às aulas não corres-
ponderam nem a celeridade nem o devido zelo nas ações 
da Prefeitura. A compra dos 465 mil equipamentos foi 
anunciada pela Prefeitura em agosto de 2020, cinco meses 
após o fechamento das escolas. Em setembro, o Tribunal 
de Contas do Município (TCM) suspendeu a licitação, 
liberando-a no final de outubro, após ajustes no edital.

O contrato de R$ 437 milhões foi assinado em novem-
bro de 2020 com a empresa Multilaser, enquanto o edital 
para fornecer os chips de acesso à Internet foi fechado 
em janeiro com a assinatura de contratos com a Claro (R$ 
111,7 milhões) e a a Oi Móvel (R$ 13,9 milhões). Na época, 
o prefeito Bruno Covas (PSDB) prometeu entregar todos os 
aparelhos até o começo do ano letivo. Em abril, o secretá-
rio municipal de Educação, Fernando Padula, anunciou que 
a entrega dos tablets para os alunos da rede municipal só 
seria concluída em agosto. “A cidade mais rica do país de-
morou um ano e meio para fazer isso. É inadmissível o que 
aconteceu”, afirma a professora ouvida pela Revista Adusp.

O secretário Padula — nomeado em janeiro de 2021 por 
Covas, de quem era amigo de infância e padrinho de casa-
mento —, figurinha carimbada nas administrações tucanas 
em São Paulo, atualmente responde na Justiça Federal a 
duas ações por corrupção passiva e improbidade admi-
nistrativa em processos referentes à máfia da merenda, 
esquema de fraudes e contratos superfaturados na compra 
de alimentos pelo governo estadual e 22 prefeituras. O pre-
feito faleceu em maio, em decorrência de um câncer.

De acordo com as denúncias, as irregularidades nos 
contratos da merenda escolar ocorreram em 2014, duran-
te o governo de Geraldo Alckmin (PSDB). Padula era chefe 
de gabinete da Secretaria Estadual de Educação na gestão 
de Herman Voorwald, ex-reitor da Unesp.

No final de 2015, ainda na função, Padula comandou 
o que qualificou de “guerra” aos secundaristas que ocu-
param escolas contra a chamada “reorganização escolar” 
anunciada pelo governo Alckmin. Chegou a participar 
pessoalmente de tentativas de expulsar alunos das ocu-
pações, em ações violentas nas quais a PM utilizou bom-
bas e spray de pimenta contra os adolescentes. A resis-
tência estudantil obrigou o governo a desistir do projeto, 
conforme mostrou reportagem da Revista Adusp em 2016. 
Voorwald deixou a secretaria, e na sequência Padula foi 

“premiado” por Alckmin com a nomeação para coorde-
nar o Arquivo Público de São Paulo.

“Já tínhamos problema de estrutura, mas na pande-
mia todas as contradições ficaram mais dramáticas. Ten-
tamos dar o nosso melhor, mas a resposta não depende 
só de nós. Precisamos de políticas públicas decentes”, 
afirma a professora da rede municipal. “A impressão que 
temos é a de sempre: os gestores são pessoas que nunca 
entraram numa sala de aula, nunca conversaram com 
ninguém da educação. Fizeram curso de gestão e não sa-
bem como funciona o chão da escola.”

Do ponto de vista do aprendizado, a professora con-
sidera que há problemas de alfabetização em turmas do 
terceiro ano, reflexo do acompanhamento precário num 
processo delicado. Em turmas de quinto e sexto ano, sur-
gem deficiências para leituras mais complexas, apontan-
do para “um vácuo de formação que terá que ser sanado 
no futuro, com políticas específicas de reforço”.

“A pandemia para nós é uma e para o pessoal da favela é 
outra. As pessoas estão amontoadas, quando alguém pega a 
doença transmite para todos ao redor, muita gente perdeu o 
emprego, aposentados que eram o esteio da família morre-
ram. Há todo um problema social com impacto na educação, 
e você vai exigir o que dessas crianças?”, pergunta.

“A gente ouve todo mundo dizer que está triste, e isso 
acontece com as crianças e adolescentes, que estão tristes 
também. Há crianças que ficaram órfãs e estão na casa de 
parentes de terceiro grau. Como ela vai estudar? É heroísmo 
de verdade”, continua. “As crianças e adolescentes motiva-
das podem conseguir essa recuperação, mas é necessário 
haver política pública para que não percam a esperança.”

A professora encontra alento numa entrevista que 
assistiu de um homem que perdeu três anos de escola 
durante a guerra na Bósnia (1992-1995). “Ele contou que 
depois disso houve um esforço e as pessoas conseguiram 
recuperar essa formação”, afirma.

É uma esperança que dialoga com o que o professor 
Daniel Cara, docente da Faculdade de Educação da 
USP, comentou numa postagem em sua conta no 
Facebook em julho deste ano: “A moda agora é dizer 
que os estudantes tiveram um ‘prejuízo irreversível’ na 
pandemia. Prejuízo, sim. Irreversível, jamais. É cruel e 
antipedagógico marcar o fracasso nas crianças e limitar 
suas possibilidades de aprendizado. Quem fala sobre 
educação precisa estudar Pedagogia”.

https://www.adusp.org.br/files/revistas/59/mat06.pdf
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“A pandemia criou a ‘mágica’, a 
descoberta para os mantenedores 
de que eles podem fazer enorme 
economia. Deixar apenas aulas 
práticas no presencial e colocar 
as teóricas em salas gigantescas 
no ensino remoto, com alunos de 
diferentes unidades ou cidades”. 
A Portaria 2.117/2019 do MEC 
autoriza oferecer EaD em até 40% 
da carga horária total do curso

Enquanto as diferenças de acesso ao ensino remoto 
entre crianças e adolescentes de classes sociais distintas 
escancaram e aprofundam ainda mais a desigualdade na 
educação básica, no ensino superior a pandemia favore-
ceu a aceleração de processos que já estavam em curso e 
têm um caráter permanente de mudanças estruturais do 
sistema, acredita a 1ª secretária da Diretoria do Sindicato 
dos Professores de São Paulo (Sinpro-SP), Silvia Barbara. 
“No novo modelo, vai haver um enxugamento das aulas 
presenciais e sua substituição pelo ensino remoto”, afirma.

Esse processo de mudanças estruturais se caracteriza, 
entre outros fatores, pela entrada do grande capital no 

setor e por um movimento de concen-
tração das escolas nas mãos de gran-
des grupos, transformando a educação 
superior do país cada vez mais numa 
atividade empresarial.

Entre as consequências da reestrutu-
ração está o corte de pessoal e de postos 
de trabalho. Conforme relatou o Informa-
tivo Adusp em reportagem publicada em 
julho de 2020, naquele final de semestre 
as instituições de ensino superior (IES) 
privadas promoveram demissão de do-
centes em números muito maiores do 
que os registrados normalmente. Apenas 
na cidade de São Paulo, os cortes no meio 
do ano chegaram a 1.627, de acordo com 
o Sinpro-SP. Isso representa quase a me-
tade (47,6%) das 3.420 demissões totais 

do ano, um fato inédito, uma vez que o grosso das dispensas 
sempre se concentrou no final do segundo semestre. A Uni-
versidade Nove de Julho (Uninove) dispensou praticamente 
a metade de seu corpo docente, algo em torno de 800 pro-
fessores e professoras. Silvia Bárbara afirma que essa enxur-
rada de demissões de 2020 não teve como causas somente 
a pandemia e a grande perda de alunos alegada pelas man-
tenedoras, mas “já era uma consequência de uma mudança 
das normais legais que permitia o aumento da quantidade 
de aulas a distância no ensino presencial”.

Neste ano, diz a diretora do Sinpro-SP, não houve de-
missão em massa como em 2020. “Isso comprova que o pro-
blema não foi a ‘fuga’ de alunos. As mantenedoras estavam 
demitindo para montar outro modelo de ensino de gradua-
ção”, considera. Com o cancelamento das aulas presenciais, 
as IES privadas não tiveram gastos com itens como impres-
são de provas e reduziram drasticamente suas despesas com 
telefone, luz, água, limpeza, vigilância etc. “A pandemia 
criou a ‘mágica’, a descoberta para os mantenedores de que 
eles podem fazer enorme economia. Podem deixar apenas 
as aulas práticas no presencial e colocar as teóricas em salas 
gigantescas no ensino remoto, com alunos de diferentes 
unidades ou cidades”, diz. Ficou evidente portanto, afirma 
Silvia, que as instituições optaram por enxugar sua estrutu-
ra e manter ou mesmo aumentar a lucratividade.

O instrumento legal decisivo para levar ao aprofunda-
mento desse quadro é anterior à pandemia — a Portaria 

Divulgação

Anhembi-Morumbi Vila Olímpia

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913
https://www.adusp.org.br/index.php/defesa-do-ensino-publico/3744-demissoes-em-massa-nas-universidades-particulares-atestam-conversao-acelerada-para-modalidade-ead-e-sinalizam-desemprego-estrutural-dos-docentes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesa-do-ensino-publico/3744-demissoes-em-massa-nas-universidades-particulares-atestam-conversao-acelerada-para-modalidade-ead-e-sinalizam-desemprego-estrutural-dos-docentes
https://www.adusp.org.br/index.php/defesa-do-ensino-publico/3744-demissoes-em-massa-nas-universidades-particulares-atestam-conversao-acelerada-para-modalidade-ead-e-sinalizam-desemprego-estrutural-dos-docentes
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913
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2.117, assinada em dezembro de 2019 pelo então ministro 
da Educação, Abraham Weintraub — e promoveu uma 
espécie de “passagem da boiada” na Educação a Distância 
(EaD) para as IES privadas. A normativa permitiu que as 
escolas passassem a oferecer “carga horária na modali-
dade de EaD na organização pedagógica e curricular de 
seus cursos de graduação presenciais até o limite de 40% 
da carga horária total do curso”. É o dobro do limite ante-
rior, que era de 20%.

Para o MEC, essa modalidade de aula remo-
ta pode ser considerada “presencial” porque alu-
nos e professor estão logados em tempo real, há 
espaço para perguntas e respostas, apresenta-
ção de conteúdo ou trabalhos em power point etc.  
A implantação dos 20% já havia permitido que muitas IES 
privadas praticamente deixassem de dar aulas presenciais às 
sextas-feiras, transformada em “dia da EaD”. O ano passado 
seria o da introdução dos 40% — então veio o terremoto da 
Covid-19. “As mantenedoras puderam fazer essa experiência 
não com 40%, mas com 100% de EaD por conta da pande-
mia”, diz Celso Napolitano, presidente da Federação dos 
Professores do Estado de São Paulo (Fepesp). “Nesse caso, a 
pandemia veio aliviar a vida deles e facilitar a experiência 
de negócio, porque isso na verdade não é uma experiência 
acadêmica ou pedagógica: é uma experiência de negócios.”

Napolitano chama a atenção para um ponto concei-
tual importante ao diferenciar a EaD pura — modalidade 
na qual o aluno faz a opção por um tipo de curso em que 
acessa o conteúdo no horário em que tiver possibilidade 
e as aulas são gravadas — e o ensino remoto, com aulas 
síncronas. Ocorre que as IES vinham aumentando o nú-
mero de disciplinas em EaD e diminuindo a carga horária 
presencial, reduzindo por exemplo o número de aulas 
dos cursos noturnos de quatro para três, valendo-se in-
clusive do argumento de que São Paulo é uma cidade vio-
lenta e é perigoso sair das escolas às 23h.

Como o curso a distância é bem mais barato, essas 
medidas passaram a encontrar resistência do alunado que 
havia se matriculado num curso presencial e estava sendo 
cada vez mais “conduzido” para aulas em ambiente virtual. 
A pandemia, no entanto, jogou todos para as aulas remotas 
e fez praticamente desaparecer a resistência do corpo dis-
cente, sem outra opção para continuar os estudos.

“Os grandes grupos são muito mais estruturados e 
aparelhados para utilizar as ferramentas de EaD. Outras 

faculdades menores, que estavam começando a pensar 
nisso, foram obrigadas a passar para o ensino remoto de 
uma hora para outra com aulas síncronas. E essas incum-
bências recaíram nos professores”, define o presidente da 
Fepesp. Coube aos docentes refazer todo o planejamento, 
trabalhar de sua própria residência, utilizando os seus 
equipamentos “e ainda procurando uma maneira de ‘en-
treter’ aqueles 80 ou cem alunos atrás do computador”. 
De acordo com o professor, “as universidades gostaram 
do que viram e perceberam que atrás do computador po-
dem estar cem alunos mas também 200”. Na esteira disso, 
criou-se uma política batizada com um neologismo: o “en-
salamento”, que agrupa um número muito maior de alu-
nos nas salas virtuais para assistir a aulas remotas. “Tanto 
faz se são 200 ou 600 alunos atrás do computador, dá no 
mesmo, me disse um mantenedor”, conta Napolitano.

“Grandes grupos, com 
conivência e cumplicidade do 
CNE, estão tentando maximizar 
o lucro à medida que vêm 
transformando o que seria 
a possibilidade de ter parte 
da disciplina em EaD num 
modelo de EaD total. Isso é 
estelionato, porque o aluno 
não se matriculou num curso a 
distância, mas presencial”

Vinícius Loures/Câmara dos Deputados

Professor Celso Napolitano

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-2.117-de-6-de-dezembro-de-2019-232670913
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Com a redução do número de aulas presenciais e a 
junção de diversas turmas num mesmo “ensalamento”, 
a quantidade de docentes necessários para ministrar as 
disciplinas também caiu. Um processo que ainda levaria 
alguns anos para se consolidar acabou ocorrendo em ape-
nas um semestre, e uma de suas consequências foi a onda 
de demissões na metade de 2020. “Se as universidades ti-
verem que voltar ao ensino presencial, não tem professor 
para dar aula e não tem sala para abrigar 300 alunos ao 
mesmo tempo”, afirma.

Mesmo com a liberação do governo paulista para o 
retorno às aulas presenciais sem limite no número de 
alunos a partir de agosto, a maior parte das IES privadas 
deve manter o ensino remoto no segundo semestre de 
2021, com exceção de disciplinas práticas e de laborató-
rio. “Na volta ao presencial, vão ter que reabsorver pro-
fessores em outras condições, não no número que existia 
antes, e ainda terão tempo para se organizar para o que 
vai acontecer a partir do ano que vem”, diz o dirigente 
sindical. Napolitano revela que há inclusive rumores de 
que o MEC pode aumentar a carga horária liberada para 
EaD nos cursos presenciais.

“Grandes grupos, com conivência e cumplicidade do 
Conselho Nacional de Educação (CNE), estão tentando ma-
ximizar o lucro à medida que vêm transformando o que 
seria a possibilidade de ter parte da disciplina em EaD num 
modelo de EaD total. Isso é estelionato, porque o aluno não 
se matriculou num curso a distância, mas presencial”, de-
nuncia. O CNE, por sinal, diz Napolitano, desde o governo 
de Michel Temer passou a ter seus assentos cada vez mais 
tomados por representantes do setor privado.

Outro movimento que vem se consolidando entre as 
IES privadas é o estabelecimento de um “cartel ao con-
trário”, define o professor, para estipular o teto do valor 
da hora-aula em R$ 50,00. Baseadas em interpretações da 
reforma trabalhista (Lei 13.467, sancionada por Temer 
em 2017), as mantenedoras estão implantando planos de 
carreira nos quais posicionam docentes com doutorado 
ou pós-doc no degrau inicial. As ações judiciais movidas 
pelas entidades sindicais contra as demissões em massa e 
outras práticas das mantenedoras têm tido pouca ou ne-
nhuma acolhida, ressalta Napolitano.

A ênfase em EaD enseja a criação de novas modalida-
des nas quais o docente é uma espécie de “artista” que 
grava as aulas e tem contrato em separado em relação ao 

das atividades presenciais. “São valores aviltantes, mas o 
professor se sujeita a isso porque, se não fizer, perde as 
aulas no presencial e no remoto”, diz o dirigente. Em ou-
tros casos, docentes aceitam uma grande redução da sua 
carga horária, e consequentemente de salário, para man-
ter o vínculo e com isso preservar alguns benefícios ga-
rantidos pela convenção coletiva, como o plano de saúde.

Em abril do ano passado, o grupo Laureate demitiu 
120 professores responsáveis pela produção do mate-
rial para EaD de suas unidades em todo o Brasil. Outros 
docentes, que trabalhariam nas aulas presenciais mas 
migraram para o remoto por conta da pandemia, tiveram 
que acumular os encargos de monitoria e avaliação dos 
alunos de EaD. “A precarização do trabalho do professor 
aparece em situações como o número enorme de alunos 
dos quais ele tem que dar conta”, diz Napolitano.

A mesma Laureate, com doze instituições em sete 
Estados do Brasil, também ilustra a tendência da concen-
tração do setor em grandes grupos. Em novembro do ano 
passado, o braço brasileiro da organização internacional, 
presente em dez países, foi vendido para o grupo Ânima 
Educação, após disputa acirrada com outros concorren-
tes. O negócio foi fechado por R$ 4,4 bilhões. Com isso, 
a Ânima passou a ter mais de 330 mil alunos no país. Em 
São Paulo, é proprietária de escolas como a Anhembi Mo-
rumbi, a São Judas e a São Paulo Business School.

Na linha “grandes empresas, grandes negócios”, outro 
caso emblemático do nível de contaminação entre educação, 
mercado e “novas tendências” veio a público em julho. A 
operadora TIM e a Kroton Educacional anunciaram “uma 
parceria para explorar a venda de cursos EaD por meio de 
um aplicativo” de celular, conforme noticiou o site Brazil 
Journal. A Kroton integra o grupo Cogna Educação e é uma 
das maiores organizações privadas de ensino no país, com 
131 unidades e mais de 700 polos de EaD espalhados por to-
das as regiões. Com a parceria, a empresa de telecomunica-
ção vai passar a oferecer os cursos para os seus consumido-
res — utilizando a “bazuca de vendas da TIM, que tem mais 
de 50 milhões de clientes”, afirma a publicação —, ganhando 
comissões pelas matrículas que obtiver, com direito a boni-
ficação se alcançar a meta e penalidade em caso contrário.

“Esse é o novo modelo elevado à enésima potência, a 
sua radicalização total”, define Silvia Bárbara, do Sinpro-
-SP. Inicialmente focado em cursos livres, o projeto deve 
“evoluir” para cursos regulares, vendendo a ideia de que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13467.htm
https://braziljournal.com/tim-e-kroton-criam-negocio-para-vender-cursos-mobile
https://braziljournal.com/tim-e-kroton-criam-negocio-para-vender-cursos-mobile
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o aluno pode estudar onde e quando quiser — no vagão 
do trem ou do metrô, por exemplo.

“Todos esses movimentos foram apressados pela pande-
mia”, considera Celso Napolitano. Em sua opinião, é possível 
até que grupos como a Kroton vendam as operações das 
escolas e se dediquem somente à oferta do material. Esse 
já é um dos braços de atuação da Eleva Educação, um dos 
empreendimentos do bilionário Jorge Paulo Lemann, que 
possui uma rede de 130 escolas próprias e fornece material 
de sua “plataforma” para um universo de cerca de 185 mil 
alunos. No início deste ano, a Eleva adquiriu 51 escolas da 
Cogna. A pandemia, afinal, também proporciona janelas de 
oportunidades para os negócios: “Todas as crises por que 
eu passei foram duras e eu sofri, não sabia como chegaria ao 
fim, mas alguma oportunidade apareceu”, disse o bilionário 
num evento online em abril do ano passado, ainda nas pri-
meiras semanas da chegada do novo coronavírus ao Brasil.

Com a redução das atividades presenciais e a aposta 
na ampliação da EaD, o destino dos imóveis ociosos das 
faculdades passa a ser uma preocupação das IES privadas 
que pode gerar novas “oportunidades” de negócios, ago-
ra para o setor imobiliário.

Para os docentes, próximos e ao mesmo tempo tão 
distantes desse universo que trabalha com cifras na 
casa dos bilhões, Silvia Bárbara defende a necessidade 
de haver uma regulação que lhes assegure o mínimo de 
proteção num momento em que cada vez mais direitos 
são retirados dos trabalhadores — caso da Medida Pro-
visória 1.045/2021, aprovada na Câmara dos Deputados 
em agosto e encaminhada ao Senado, onde acabou sendo 
derrubada após grande pressão do movimento sindical. 

Espécie de nova reforma trabalhista, entre outras medi-
das deletérias o texto reduzia o valor do pagamento de 
horas extras para várias categorias e criava uma moda-
lidade de contrato de trabalho no qual o empregado não 
teria carteira assinada e não haveria contribuição para a 
seguridade social ou fundo de garantia.

“Na educação, não é só trocar o presencial por online. 
Há mudanças com a criação de cursos modulares, que não 
são oferecidos com carga semestral ou anual. Todas essas 
questões têm impacto na procura ou dispensa de profes-
sores e em novos modelos de contratação”, afirma Silvia. 
“Os empresários estão querendo coisas cada vez mais flexí-
veis. Um dos sintomas disso foi a demora na assinatura da 
convenção coletiva. O problema não era o reajuste salarial, 
mas sim haver uma convenção mais compatível com essa 
ideia de flexibilidade que as empresas gostariam de ter.”

O professorado está 
trabalhando num contexto 
de precarização muito mais 
intenso. Objetivamente, 
expande-se a jornada para além 
do tempo regular e custos do 
trabalho foram repassados à 
(ao) docente. Do ponto de vista 
subjetivo, simbólico, há uma 
invasão da privacidade

Rom
ério Cunha/VPR

Jorge Paulo Lemann com o vice-presidente Hamilton Mourão (à esquerda na foto) em viagem aos EUA em 2019



www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp Revista Adusp   novembro 2021  51

Ao contrário do que veicula parte do senso comum, 
alegando que os docentes têm trabalhado menos porque 
“estão em casa”, o que já poderia ser encarado como uma 
expressão da tal “flexibilidade”, o fato é que a rotina de 
trabalho aumentou neste ano e meio de chegada da Co-
vid-19. A defesa desse ponto de vista foi feita por Jean 
Henrique Costa, professor do Programa de Pós-Gradua-
ção em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do 
Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em live sobre o 
ensino remoto na pandemia promovida pela Associação 
dos Docentes da Unesp (Adunesp) em junho deste ano.

“Os professores estão trabalhando num contexto de 
precarização muito mais intenso, tanto do ponto de vista 
objetivo quanto subjetivo, emocional. Objetivamente, 
expande-se a jornada para além do tempo regular e vá-
rios custos do trabalho foram repassados para o professor 
— de energia, de equipamento, de Internet etc. Do ponto 
de vista emocional, simbólico, há uma invasão da intimi-
dade e da privacidade, e nem todos estão preparados para 
isso”, ressalta Costa.

A possibilidade de que as aulas sejam gravadas e de 
que alguns trechos possam ser editados para provocar 
eventuais perseguições aos docentes, na linha das ações 
dos militantes da “Escola sem Partido”, foi outro proble-
ma apontado por Costa no debate. “Como dar uma aula 
de sociologia do trabalho sem ter uma perspectiva crítica 
do atual governo? Isso é um receio. Tenho colegas que 
não falam nada. Todas essas coisas intensificam a preca-
rização do trabalho docente, e estamos imersos nela. O 
professor está trabalhando e adoecendo.”

Na avaliação do docente da UERN, a adesão às tecno-
logias para as aulas remotas foi uma contingência pro-
vocada por um contexto excepcional, mas não pode ser 
transformada em regra sob pena de reforçar um projeto 
maior de desestruturação da educação presencial e da 
precarização do trabalho docente.

Assim como outros entrevistados para esta reporta-
gem, Costa acredita que “a pandemia está virando um 
grande laboratório para o capital privado melhorar as su-
as plataformas e antecipar em muitos anos a hegemonia 
do teletrabalho”. “Para o capital privado que investe em 
educação foi excelente e, para o Estado, ensinou a flexibi-
lizar e precarizar ainda mais o trabalho docente. O capital 
vem precarizando nosso trabalho num ritmo cada vez 
mais acelerado”, afirma.

Uma das características do período da pandemia é 
o reforço da figura dos “multitarefeiros”. Em sua visão, 
parte da categoria vem se tornando “performática”, ca-
racterística de “uma enfermidade estrutural do capita-
lismo de desempenho”. Outra parte adere a essa postura 
por defesa contra as acusações de que os professores es-
tão trabalhando menos.

Jean Costa considera que a lógica da mercadoria e do 
ensino mercantilizado, própria da educação privada, está 
adentrando também o espaço do ensino público, fazendo 
com que as instituições se vejam cobradas, interna e ex-
ternamente, a ter cada vez mais cursos na modalidade a 
distância. “A lógica da EaD vai permanecer após a pande-
mia, e aí cabe às universidades públicas repensar até que 
ponto e em que medida esse trabalho remoto é interes-
sante para elas”, ressalta.

O professor Lalo Watanabe Minto, docente da Facul-
dade de Educação da Unicamp — que também participou 
do debate, mediado pela professora Dayse Iara dos San-
tos, vice-presidenta da Adunesp —, avalia que a adoção 
generalizada de atividades remotas e teletrabalho num 
primeiro momento parece um imperativo para responder 
a uma demanda oriunda da impossibilidade da realização 
de atividades presenciais. “Porém, junto a isso há um 
conjunto de consequências relacionadas ao fato de que 
as tecnologias utilizadas já possuíam o seu contexto de 
produção anterior, não tendo sido criadas agora”, alerta.

Arquivo pessoal

Professor Jean Henrique Costa

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DywFL4PYGYO8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DywFL4PYGYO8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DywFL4PYGYO8
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“Tudo o que já movimentava o uso das tecnologias na 
educação vem com a pandemia de forma generalizada, 
e agora de fato [as empresas] estão coletando intensa-
mente dados de tudo o que a gente está fazendo e vão 
tirar proveito isso. Já estão tirando, para além desse uso 
propriamente do serviço, que começa gratuito. Mas então 
você se acostuma e começa a ser cobrado”, diz Minto. O 
professor ressalta ainda que há uma forte tendência de 
tratar a tecnologia como “neutra”, discurso recorrente 
na história e mais uma vez invocado agora.

Duas tendências podem se 
consolidar no futuro próximo:  
1) “reposicionamento do 
trabalho docente no interior 
das atividades universitárias”, 
que deixa de ser central nos 
processos formativos; 
2) grande salto ao chamado 
hibridismo, que passa a ser  
nova concepção de formação, 
alinhada às pedagogias das 
competências

O docente chama a atenção para o fato de que, na 
Unicamp, “houve um nível de adesão quase automática 
dos colegas e da instituição ao processo”. “A gente vê 
a suspensão abrupta de nossas normas convencionais 
de trabalho e de funcionamento institucional e isso não 
abala a estrutura, pelo contrário, a reforça, o que soa até 
contraditório”, diz.

As “vantagens” do teletrabalho citadas pelos cole-
gas geralmente se referem a fatores como “não precisar 
sair de casa”, “ajustar melhor os horários”, “ampliar os 
recursos didáticos com a mediação tecnológica”, “pos-
sibilidade de inovar” etc. “São todas formas ilusórias”, 
considera Minto. “Esses recursos criam a falsa ilusão de 
que estamos no controle, e isso é um item muito forte: a 
performance por fazer um discurso positivo, ‘ver o lado 
bom’. Até gente crítica está falando isso”, diz. “Essa falsa 

ideia de autonomia vai desde o fato de achar bom não 
gastar gasolina para ir ao trabalho até o mais comezinho, 
como fechar a câmera na reunião chata do departamento 
e achar que está tirando alguma vantagem com isso.”

O docente considera que “o mais temerário” é adaptar-se 
a essas posturas via “rebaixamento das finalidades do nosso 
trabalho” — além das questões políticas, como a desmobili-
zação refletida na própria categoria, processo anterior que 
parece ter se intensificado no período da pandemia.

Minto elencou no debate algumas tendências que po-
dem se consolidar no futuro próximo. A primeira, já em 
curso, é a que chama de “reposicionamento do trabalho 
docente no interior das atividades universitárias”, ou seja, 
o deslocamento da centralidade do trabalho docente nos 
processos formativos “e a sua substituição por coisas como 
ambientes virtuais de aprendizagem e as flexibilizações 
curriculares, esse sem-número de trabalhos hierarquiza-
dos que vão compondo parte da formação dos estudantes”.

A segunda é um salto muito grande para “o que o 
pensamento dominante chama de ensino híbrido ou 
educação híbrida”. Na sua avaliação, é um modelo que 
vai para além da mescla do presencial e EaD e envolve 
uma mudança geral na própria forma dos cursos, suas 
propostas formativas e currículos. “O hibridismo passa a 
ser uma nova concepção de formação, bastante alinhada 
com as chamadas pedagogias das competências, e elas 
são altamente esvaziadoras do ensino, do conteúdo, da 
centralidade do trabalho docente”, define.

O setor privado de alguma forma até fetichiza o uso 
das tecnologias na educação, e a linguagem expressa isso, 
como se as tecnologias é que fossem formar as pessoas, 
ressalta. Curiosamente, para muitas áreas da atividade 
humana parece haver “um pé atrás” em relação ao uso 
intensivo da tecnologia, mas para a educação, não. “Para 
que haver o professor se posso acessar sozinho o conhe-
cimento disponível?”, pergunta.

Uma terceira questão tem a ver com a universidade 
sendo cobrada a repensar suas próprias formas de inser-
ção social no contexto de uma sociedade capitalista pe-
riférica que reprimarizou sua economia e que de muitas 
maneiras abriu mão de qualquer perspectiva de autono-
mia na produção de ciência e tecnologia.

“O que é a universidade nesse quadro? Ou colocamos 
isso como questão essencial ou não há muito o que fazer 
e vamos sucumbir a essas tendências dominantes”, afir-
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ma Lalo Minto. Em sua visão, é necessário trabalhar para 
sobreviver ao ensino remoto, e não para adaptar-se a ele. 
“Temos que fazer o confronto crítico com a sociedade, 
como dizia Florestan Fernandes. Senão, a universidade 
sucumbe às forças dominantes.”

Dado o contexto, é oportuno recordar o depoimento 
do professor Rubens Barbosa de Camargo, docente da Fa-
culdade de Educação da USP, à reportagem do Informativo 
Adusp que abordou a onda de demissões nas instituições 
privadas em 2020. Na sua avaliação, o ensino presencial 
continua sendo o que tem melhor qualidade. “Educar, 
mesmo no ensino superior, não significa só estabelecer 
relação entre conteúdo, aluno e professor. É uma propos-
ta de estabelecer relações com a realidade, fazer pontes, 
demonstrar que aquilo que está sendo trabalhado são teo-
rias ou métodos de verificação que de certa maneira você 
não consegue só com as pessoas lendo e interagindo com 
o papel ou com a tela. É necessário haver um momento 
de discussão e de proximidade para tirar dúvidas de uma 
maneira mais apropriada e levantar questões que muitas 

vezes surgem na hora da aula. O bonito da aula é que ela 
tem a ver com o artesanal: aquilo que a pessoa adquiriu de 
conhecimento, de prática, de postura, de visão de mundo 
que de certa maneira é revelado na relação com o aluno e 
que também forma o aluno, que pode discordar da sua lei-
tura de mundo, da sua maneira de interpretar o problema 
e encontrar soluções mais interessantes. Nessa interação é 
que acontece o processo de educar”, considera.

Camargo enfatiza que a pandemia revelou com mais 
clareza a extrema desigualdade que vivemos no Brasil 
em áreas como saúde, transportes, habitação, condições 
de vida em geral — “e na educação também”. “O capital 
é o grande problema. Ele enxerga isso também como 
oportunidade”, diz o professor. “Em lugar de ver possibi-
lidades para tentar superar as condições da desigualdade, 
boa parte desses gestores entende que essa condição é a 
mais propícia para lançar novos produtos, na perspectiva 
de conquistar a hegemonia que eles tanto querem. Se a 
gente naturalizar essa desigualdade, aí estamos perdidos. 
Será a plena realização desse projeto de mercado”.

Notas
1  Jornalista. Integra a equipe da Revista Adusp e do Informativo Adusp. 
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quEstõEs dE gênEro 
na univErsidadE, um 

compromisso ciEntífico, 
político E social

Cláudia Vianna, Soraia Chung Saura1

Desigualdades em debate
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Nossa história recente sobre 
educação — do ensino básico 
ao ensino universitário — re-

gistra a construção e a defesa do deba-
te de gênero nas diferentes instâncias 
de decisão e execução de políticas e 
práticas educacionais. É importante 
lembrar que esse debate nasceu no 
contexto das lutas por direitos sociais, 
portanto, na construção do que ho-
je denominamos cidadania. Trata-se 
de uma longa trajetória de diferentes 
grupos que se querem representados 
na ciência e na vida, solicitando que a 
discussão seja pautada e inserida tanto 
no Ensino de um modo geral, quanto 
na Pesquisa e na Extensão.

O gênero em suas diversas uti-
lizações tem sido associado às mu-
lheres, aos movimentos feministas, 
aos estudos feministas e às relações 
sociais entre os sexos. Suas distin-
tas concepções estão historicamente 
relacionadas às diferentes raízes da 
opressão feminina e às heterogêne-
as perspectivas feministas sobre as 
formas de defesa dos direitos das 
mulheres, com grande influência dos 
múltiplos feminismos apresentados 
nas teorias sociais a partir da déca-
da de 1970. Nesse longo processo de 

lutas, somam-se os movimentos de 
ativismo feminista e LGBTQIA+2.

Entre as contribuições dos es-
tudos de gênero encontra-se espe-
cialmente a crítica ao determinismo 
biológico e o combate ao sexismo, 
racismo, misoginia, homo, trans e 
lesbofobia, entre outras formas de 
desigualdades. As pesquisas ques-
tionam o binarismo simples e plano, 
demonstrando qualitativamente e 
quantitativamente que esse binaris-
mo não corresponde à vivência de 
muitas pessoas, especialmente no 
que tange à população LGBTQIA+.

Se o conceito desafia algumas das 
estruturas milenares sobre as quais 
as sociedades foram historicamente 
construídas, também apresenta as 
mudanças que a própria construção 
dos corpos e das sexualidades tem 
denunciado no enquadramento des-
sas sexualidades por um conjunto 
de leis, costumes, regras, normas e 
variáveis no tempo e no espaço, que 
materializam o sexo.

Nesse sentido, o gênero é um ca-
minho para compreender as distin-
tas e complexas dimensões do hu-
mano e do saber produzido sobre 
as sexualidades. Esse conhecimento 

nunca é neutro, pelo contrário, re-
sulta das tensões e das contradições 
sociais — tanto do meio social mais 
amplo, como do meio específico. Pois 
mesmo em relação às questões da 
mulher, não existe uma unicidade 
de posicionamentos, considerando a 
diversidade abarcada no ser mulher 
e nas suas interseccionalidades.

Poderíamos então indagar o que 
garante a operacionalização e a aná-
lise das pesquisas na interface com 
gênero. Conforme Joan Scott (1995, 
2011) o conceito de gênero pode ser 
útil para a apreensão da construção 
social e histórica das relações so-
ciais. Ou seja, dos símbolos usados 
pelas culturas e sociedades para dar 
significado às coisas, de diferentes 
maneiras; das normas e das concep-
ções políticas que pautam as atri-
buições de masculino/feminino para 
as diversas instituições; das que de-
finem a divisão sexual do trabalho; 
dos esportes que são, entre outras 
qualidades, referência de corpos 
possíveis para a sociedade; das ca-
racterísticas humanas e dos debates 
sobre padrões ideais responsáveis 
por adoecimentos; das identidades 
individuais e coletivas constituídas 

Entre as contribuições dos estudos de gênero encontra-se especialmente a crítica ao determinismo biológico e o 
combate ao sexismo, racismo, misoginia, homo, trans e lesbofobia e outras formas de desigualdades. A produção 
acadêmica na perspectiva de gênero contribui para a ciência ao incorporar metodologias e epistemologias que 
são capazes de extrair diferentes compreensões e questões sobre dados de todas as áreas de conhecimento. Vale 
destacar o compromisso político, científico e social ao usar essa categoria analítica, algo de que não podemos 
nos abster enquanto comunidade científica da América Latina, basta olhar o contexto
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também por esses símbolos; das raí-
zes dos preconceitos; das normas e 
concepções associadas ao gênero e 
pautadas por relações de poder, e 
assim por diante. São, portanto, múl-
tiplos processos de dominação cultu-
ral, econômica, política e simbólica 
que constituem sentidos e significa-
dos mais amplos como feminilidade, 
masculinidade, democracia, igualda-
de, entre tantos outros. A produção 
acadêmica na perspectiva de gênero 
contribui para a ciência ao incorpo-
rar metodologias e epistemologias 
que são capazes de extrair diferen-
tes compreensões e questões sobre 
dados de todas as áreas de conheci-
mento. Vale destacar o compromisso 
político, científico e social ao usar 
essa categoria analítica, algo de que 
não podemos nos abster enquanto 
comunidade científica da América 
Latina, basta olhar o contexto.  Se o 
fazer ciência parte deste referencial 
que não se abstém de dialogar com 
a realidade na qual vivemos, perce-
bemos que são as questões de gênero 
que nos auxiliam a compreender, de 
forma mais ampla, esse nosso con-
texto cruel marcado por violências, 
preconceito e morte das mulheres, 
especialmente mulheres negras e da 
população LGBTQIA+.

Em 2013 o Mapa da Violência regis-
trou 4.762 homicídios dolosos de mu-
lheres e só nos primeiros seis meses 
de pandemia, em 2020, 1.890 mulheres 
foram mortas de forma violenta, além 
de 648 feminicídios. Em 2019, o Grupo 
Gay da Bahia chamou a atenção para 
141 mortes de pessoas LGBTQIA+ no 
Brasil. Já a expectativa média de vida 
de pessoas trans em nosso país é de 
35 anos, menos da metade da média 
nacional. E de acordo com a Associa-

ção Nacional de Travestis e Transe-
xuais, essa população trans representa 
1,9% da população brasileira, isto é, 
quase 4 milhões de pessoas que são 
ameaçadas em seus direitos à vida co-
tidianamente.

O que significa pensar em políti-
cas públicas de garantia da educação 
sem saber nem quem tem acesso, e 
nem quem tem dificuldade em per-
manecer, seja em uma creche ou no 
Ensino Superior?

A educação é 
ferramenta de 
disputa. É um 
campo em constante 
tensão, reprodução 
e resistência à 
discriminação de 
gênero. Nos coloca 
desafios quanto à 
formação do corpo 
docente; à aceitação 
de todos os tipos de 
corpos; à constituição 
do currículo com vozes 
das culturas silenciadas

Para quem vive na própria pele 
as desigualdades — basta observar-
mos a conjuntura da pandemia e os 
dados produzidos sobre os diferentes 
grupos de mulheres — tratar essas 
questões é mais do que urgente. E a 
educação pública e universitária, com 
a missão de gerar novas formas de 
conhecimento e de olhar o mundo, 
tem a incumbência de integrar es-

sas pessoas e seus saberes, atendendo 
assim ao nosso papel social de nos 
atualizarmos frente às demandas de 
nosso tempo. Um espaço de resgate 
da importância da educação para o 
enfrentamento da violência contra a 
mulher, contra as infâncias e contra 
todos os corpos dissonantes — po-
rém existentes — e que muito têm a 
contribuir em todos os campos de co-
nhecimento. Também para a constru-
ção de ações que evitem a permanente 
exclusão das pessoas LGBTQIA+. Notem 
que todos esses sentidos são interde-
pendentes. Muita(o)s autora(e)s ressal-
tam o caráter reprodutor da educação 
em relação à reiteração das normas e 
valores tradicionais, de estereótipos e 
de relações hierárquicas. Mas ressalta-
mos que a instituição escolar — espe-
cialmente a universitária — tem sido 
o lugar de construção de novas éticas, 
novas normas, novas formas de ser e 
estar no mundo, novas resistências a 
esses processos de controle, além de 
novas estratégias de enfrentamento 
de relações e de possibilidades de des-
locamentos das questões de gênero 
e sexualidade. Essas temáticas estão 
constantemente sendo atualizadas e 
agora somos todas convocadas a olhar 
para elas de modo científico.

A ambivalência ainda presente 
em torno destes assuntos torna a 
educação uma ferramenta de dis-
puta, um espaço estratégico para a 
sociedade. Por isso esse é um campo 
em constante tensão, reprodução e 
resistência à discriminação de gêne-
ro. Deste modo, nos coloca desafios 
quanto à formação do corpo docen-
te; à elaboração de livros didáticos 
em todas as áreas do conhecimento; 
à problematização das identidades 
de estudantes; à aceitação de todos 
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os tipos de corpos; à constituição do 
currículo com saberes e vozes das 
culturas silenciadas, com imagens 
positivas dos grupos invisibilizados, 
de suas conquistas e de suas formas 
de luta.

O relatório Education at Glance 2019 
da Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
mostra, por exemplo, que as mulhe-
res brasileiras têm 34% mais proba-
bilidade de se formar no ensino supe-
rior do que os homens. Apesar deste 
dado animador, as pesquisas revelam 
que ainda estão perpetuados nichos 
científicos considerados masculinos 
e proibitivos às mulheres — seguidos 
de outros considerados tipicamente 
femininos, como a educação, o bem 
estar, o social, entre outras profissões 
que focam no cuidado em geral.

Nossas Instituições de Ensino Su-
perior, sejam elas privadas ou pú-
blicas, carregam fortemente a mar-
ca da desigualdade de gênero, co-
mo apontam também as pesquisas 
recentes. Os dados se mostram na 
constante desigualdade na constru-
ção da carreira, na diferenciação de 
salários entre mulheres e homens e 
na predominante masculinização da 
ciência e suas interáreas. Em uma 
reprodução do machismo estrutural 
vivenciado fora da Universidade, do 
lado de dentro as pesquisadoras mu-
lheres passam a perceber e averiguar 
mecanismos de manutenção de po-
der mesmo entre estudantes. Poder 
este usado para coibir jovens mu-
lheres cientistas e tirá-las do campo 
do jogo, por meio de uma estrutura 
social que pode ter início com uma 
simples cantada insistente, uma pia-
da ou um hino de torcida nos festi-
vais de jogos universitários — e que 

culmina em toda uma cultura do es-
tupro que ao fim e ao cabo protege 
os violadores, culpabilizando e anu-
lando os direitos das vítimas, justifi-
cando e validando o feminicídio.

Estudos nos mostram que a vio-
lência contra as mulheres, especial-
mente de caráter sexual, tem sido re-
conhecida como altamente frequente 
em diversas universidades ao redor 
do mundo, estimando-se que de 15% 
a 25% das alunas sofrerão alguma for-
ma de ataque sexual durante o curso 
(Lichty, Campbell, Schuiteman, 2008). 
São dados que as cientistas e docentes 
mulheres simplesmente se recusam 
a corroborar. Em uma pesquisa mais 
geral no Brasil, feita pelo Instituto 
Data Popular com apoio da Avon, 67% 
das alunas de instituições universitá-
rias públicas e privadas reconhecem 
ter sofrido algum tipo de violência3. 
Na mesma pesquisa, 56% sentiram-se 
assediadas sexualmente e 28% rela-
tam atos que constituem violência 
sexual. Uma pesquisa mais recente, 
específica entre alunas e alunos da 
USP, reitera estes dados alarmantes e 
poderia subsidiar políticas de prote-
ção e combate mais precisas.

No ambiente universitário, a vul-
nerabilidade de gênero — e também 
de classe, de raça e de etnia — se 
expressa de modo bastante grave, 
com consequências importantes pa-
ra a saúde como demonstrado pela 
literatura (ELLSBERG, JANSEN, HEI-
SE, WATTS, GARCíA-MORENO, 2008). 
Mecanismos para identificar dificul-
dades de permanência e violências 
estruturais existentes entre estudan-
tes seriam simples de implementar, 
como uma caixa no sistema Júpiter 
para identificar violências sofridas 
ou dificuldades de permanência, que 

poderiam tornar-se dados de aná-
lise e de construção de políticas de 
enfrentamento. Não é de hoje que 
perdemos alunes e potenciais cien-
tistas por conta da violência de gê-
nero instaurada em nosso meio.

Os dados gerais da 
USP revelam que 
a dureza se dá não 
apenas na moradia 
estudantil e em relação 
às mulheres, mas em 
todos os locais e na 
desigualdade que se 
expressa, por exemplo, 
em relação à população 
negra e LGBTQIA+

Não podemos abandonar este tex-
to sem falar das políticas de perma-
nência no ambiente universitário. A 
Comissão contra a Violência de Gêne-
ro do Conjunto Residencial (Crusp), 
criada no dia 4 de maio de 2016 pe-
la Superintendência de Assistência 
Social (SAS) da Universidade de São 
Paulo — devido a uma intensa mobili-
zação de moradoras e outras estudan-
tes — culminou em uma ocupação em 
abril deste mesmo ano e apresentou 
um Relatório Final (2016) que traz o 
testemunho de diversos desafios en-
tre os estudantes — depressão, idea-
ção suicida, DST, gravidez indeseja-
da, aborto, além de traumas físicos 
— e de eventos, em distintos níveis de 
gravidade, que envolvem violências 
sexuais, físicas, morais, psicológicas e 
patrimoniais das quais as estudantes 
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têm sido vítimas tanto por parte de 
outros estudantes e moradores irre-
gulares, quanto de servidores per-
manentes e temporários da institui-
ção. Não apenas na moradia, mas no 
cotidiano interno de seus cursos.

No que tange à moradia estudantil, 
a sua precarização; a falta de vagas; a 
não adaptação de vagas para as mães 
— bem como o impedimento de ins-
crição de mães no processo seletivo à 
vaga, de acordo com o atual regimen-
to4; a não existência no regulamento 
interno do Crusp (e da nossa Univer-
sidade) de quaisquer critérios específi-
cos para atender casos de violência de 
gênero; a ambiguidade, por parte da 
Superintendência de Assistência So-
cial (SAS), nos processos de averigua-
ção, acolhimento e responsabilização 
dos casos de violência e a denúncia de 
tais casos permanentemente impunes 
são alguns dos fatores que submetem 
e intensificam situações de violência 
física, moral, psicológica e patrimonial 
a que as estudantes estão vulneráveis. 
Estes danos tem se mostrado irrever-
síveis às alunas, dificultando ou im-
pedindo a conclusão de sua atividade 
fim na universidade: os estudos para 
uma formação profissional. Especial-
mente durante a pandemia, quando 
a Rede Não Cala! atuou com a escuta 
e acolhimento destes estudantes do 
Crusp, percebeu-se que essa precária 
estrutura se mantém e é responsável 
pelas situações estressantes e cotidia-
nas vividas pelos estudantes, bem co-
mo pelo abandono institucional a que 
estão submetidos desde 2016, quando 
foram identificados.

Os diferentes atores e grupos que 
formam a nossa universidade devem 
indagar-se, desta forma, se uma mo-
radia estudantil com foco na perma-

nência é necessária na USP, como 
nos campi das melhores universida-
des do mundo. Se sim, a Rede Não 
Cala! diagnosticou no ano de 2020 
em diversos encontros com estudan-
tes que o Crusp carece de recursos 
materiais e precisa da presença ins-
titucional — para reconhecimento 
dos problemas, para oferecer escuta, 
diálogo e mediação qualificada de 
conflitos, para uma construção de-
mocrática de normas de convivên-
cia, para revisão de seu regimento.

Os dados gerais da nossa univer-
sidade revelam que a dureza se dá 
não apenas na moradia estudantil e 
em relação às mulheres, mas em to-
dos os locais e na desigualdade que se 
expressa, por exemplo, em relação à 
população negra e LGBTQIA+. A pro-
dução acadêmica e científica que se 
desenvolve a partir dessa experiência 
concreta e material da realidade de 
nossas alunas, alunos e alunes en-
contra seu limite naquilo que não se 
encaixa ou que não pode ser compre-
endido dentro do sistema — mas exis-
te. Nosso esforço então, se direciona 
a novas éticas científicas para que os 
sistemas — as pesquisas e políticas de 
permanência — se adequem aos no-
vos tempos e acolham com legitimi-
dade qualquer aluna, aluno e alune.

Uma das únicas ações voltadas pa-
ra a garantia de permanência no am-
biente universitário de pessoas trans 
foi o uso do “nome social” como um 
mecanismo de reconhecimento da 
identidade de gênero de pessoas trans 
que ainda não modificaram sua do-
cumentação civil. De acordo com o 
Portal USP Diversidade da Pró-Reitoria 
de Cultura e Extensão Universitária 
(PRCEU), “o nome social é definido 
como a adoção/adequação do senso 

de identificação do sujeito referen-
ciando o nome que o representa, evi-
tando a exposição desnecessária do 
indivíduo, o constrangimento de ser 
tratado de uma forma que não condiz 
com sua condição humana, psicoló-
gica, moral, intelectual, emocional e 
que não o representa. Tem por obje-
tivo o reconhecimento social e indi-
vidual segundo o Art. 16 do Código 
Civil onde toda pessoa tem direito ao 
nome, nele compreendidos o prenome 
e o sobrenome”. Este nome social é 
um direito de alunes trans, podendo 
decidir se, nas documentações e listas 
da universidade, constem seus nomes 
originais ou não. Trata-se de um re-
conhecimento, porém diante das difi-
culdades históricas da população trans 
— assassinadas e mortas sistematica-
mente não apenas pelas vias de fato, 
mas por todo um sistema de exclusão 
social destes corpos — é necessária a 
adoção de políticas coletivas e indi-
viduais para que sobrecheguem aos 
espaços da universidade. Importante 
destacar que o movimento LBGTQI+ é 
bastante heterogêneo, destacando-se 
assim a importância da representati-
vidade de diversos grupos em todas as 
áreas da ciência, para que essas novas 
éticas possam dialogar com o instituí-
do e assim, renová-lo.

Iniciativas mais isoladas, mas pro-
missoras, podem ser encontradas em 
alguns institutos e faculdades que 
procuram construir alternativas para 
garantir a democratização do acesso, 
assim como equidade e justiça nas 
condições de permanência na USP. A 
título de exemplo vale mencionar a 
Comissão de Equidade da Faculdade 
de Educação. Esta Comissão tem o 
mesmo status das subcomissões de 
Direitos Humanos da USP e busca o 
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“enfrentamento de formas institu-
cionais de discriminação, com ênfase 
em políticas afirmativas e distributi-
vas para superação das desigualdades 
étnicas, raciais, de gênero e orienta-
ção sexual, de situação de deficiên-
cia e/ou mobilidade reduzida”,  na 
Graduação e também com a Câmara 
de Equidade da Pós-Graduação, 
instância de apoio à Comissão de 
Pós-Graduação (CPG) e vinculada à 
referida Comissão de Equidade. Na 
Faculdade de Educação há quatro 
instâncias com objetivos, organiza-
ção e composição próprias: o Progra-
ma Acolhe; o Programa Autonomia 
Acadêmica; o Grupo de Apoio às Es-
tratégias Digitais (Gaed); e a Câmara 
de Equidade da Pós-Graduação5.

Desafios e perspectivas 
No que tange à pesquisa, 
o campo teórico do 
debate de gênero é 
vasto e capaz de trazer a 
riqueza e a complexidade 
da experiência humana. 
Desde Simone de Beauvoir 
emergem dele questões 
pertinentes ao campo 
social e conceitos como 
interdependência, ética do 
cuidado, empoderamento

As questões  de  gênero ,  a 
produção das sexualidades e a 
diversidade sexual foram introdu-
zidas nas políticas públicas de edu-
cação no Brasil com maior ênfase a 
partir da década de 1990 — pelo his-

tórico de lutas e organização destes 
diferentes grupos sociais. À inclusão 
dessa perspectiva nas leis, decretos, 
planos, parâmetros e diretrizes pro-
duzidas no âmbito da educação pú-
blica, entre 1988 e 2002, somou-se 
o esforço de organização do debate 
acadêmico sobre gênero, sexualida-
de e educação formal, bem como a 
respeito da produção acadêmica na-
cional acerca da introdução do gê-
nero, das sexualidades e da diversi-
dade sexual nas políticas públicas de 
educação no Brasil. Foi um processo 
tenso e negociado entre grupos por 
interesses concretos do Estado.

As décadas de 1990 e 2000 foram 
marcadas por mudanças no campo 
político e econômico após governos 
ditatoriais em diversos países. No ca-
so do Brasil, a pressão internacional 
com acordos e compromissos entre 
nações somou-se aos movimentos 
sociais feministas e LGBTQIA+ no en-
frentamento das desigualdades, pau-
tados por organismos internacionais 
como a ONU. Os governos de Fernan-
do Henrique Cardoso (1995-2002) e 
Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010) 
fizeram importantes investimentos 
no enfrentamento das desigualdades 
e discriminações sociais (VIANNA, 
2018). No caso das políticas educa-
cionais, temas como gênero, sexua-
lidade, diversidade sexual, direitos 
humanos, raça, entre outros, pas-
saram a fazer parte das propostas 
realizadas, direta ou indiretamente, 
pelo governo federal, com ampliação 
de projetos e programas. Exemplos 
desse processo de negociação por di-
reitos encontram-se na Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional 
(1996); nos Parâmetros Curricula-
res Nacionais (1997, 1998); na Confe-

rência Nacional da Educação Básica 
(2008); no Plano Nacional de Promo-
ção da Cidadania e dos Direitos Hu-
manos de LGBT (2009); nas Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direi-
tos Humanos (2012); nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio com educação obrigatória em 
direitos humanos (2012).

Entre as políticas de gênero pa-
ra o Ensino Superior vale destacar a 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), 
que possui como um de seus objetivos 
reduzir as desigualdades na oferta de 
ensino superior e formar docentes e 
demais profissionais de educação nas 
áreas da diversidade, com ênfase para 
“educação para os direitos humanos, 
educação das relações étnico-raciais, 
de gênero e orientação sexual e te-
mas da atualidade no cotidiano das 
práticas das redes de ensino pública 
e privada de educação básica no Bra-
sil”6. Um dos programas de formação 
apoiado pela UAB foi o programa de 
formação em Gênero e Diversidade na 
Escola (GDE) desde 2006.

Contudo, esses avanços nunca fo-
ram lineares ou sem conflitos. São pro-
cessos contraditórios, permeados pelo 
fortalecimento de propostas conser-
vadoras nas arenas políticas, muitas 
inclusive incompatíveis com os ide-
ais democráticos e direitos humanos 
acordados internacionalmente, com 
paulatina diminuição e desqualifica-
ção de políticas sociais voltadas para 
a redução das desigualdades sociais 
— herança de nossos processos coloni-
zadores e presentes até os dias de hoje.

Ainda persistem em nossas polí-
ticas educacionais reformas que des-
qualificam a(o)s trabalhadora(e)s da 
educação — em sua maioria mulhe-
res — em uma perspectiva neoliberal, 
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qual seja, conforme uma lógica restrita 
de mercado, desconsiderando inter-
seccionalidades, por exemplo. Assis-
timos a um retrocesso: extinção de 
programas importantes; diminuição 
de secretarias e ministérios relativos à 
diversidade e avanço das bancadas re-
ligiosas no âmbito público; a reforma 
do Ensino Médio em que disciplinas 
como Sociologia e Filosofia perderam 
espaço na oferta de disciplinas de for-
mação; currículos homogeneizadores 
em âmbitos nacional, estadual e muni-
cipal; e o imenso corte de verbas para 
pesquisas nas universidades públicas.

Falar de gênero nos diversos 
campos de conhecimento que com-
põem uma universidade é falar de 
diversidade, inclusão e avaliação — 

questões tão evidentes nos discur-
sos educacionais atuais. Isso impli-
ca pensar em uma educação para a 
igualdade entre homens e mulheres 
— e isso é precisamente o feminis-
mo — ou ainda organizar uma gestão 
escolar mais humana e menos meri-
tocrática, envolvendo conhecimento 
crítico da realidade que nos cerca.

No que tange à pesquisa, o vasto 
campo teórico do debate de gênero é 
amplo e capaz de trazer a riqueza e a 
complexidade da experiência huma-
na, apresentando questões pertinentes 
para o campo social, desde Simone de 
Beauvoir. É deste campo de assunto 
que conceitos como interdependên-
cia, interdisciplinaridade, ética do cui-
dado, empoderamento, entre outros, 

emergem. Apresentam possibilidades 
de mudanças férteis para as teorias 
científicas, na medida em que se diri-
gem também às diferentes práticas de 
pesquisa, sendo oriundas de teorias 
críticas por definição, buscando um 
lugar para uma ética do cuidado, para 
ações não-patriarcais em benefício de 
mulheres, crianças, população LGBT-
QIA+ e também dos homens, pois uma 
sociedade menos desigual e mais plu-
ral beneficia a todes.

Trata-se de tema fundamental 
para o debate em todos os lugares 
nos quais vivemos e atuamos, em 
todas as instituições onde trabalha-
mos e, claro e especialmente, sendo 
premente e atual também na Univer-
sidade de São Paulo.
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Este texto abordará as ques-
tões de gênero no âmbito 
universitário, questões estas 

que muitas entidades sindicais das 
mais diversas categorias, e outros 
diversos setores da sociedade, ain-
da não incorporaram como pauta 
de lutas ou de preocupações. Tanto 
o Sindicato Nacional dos Docentes 
nas Instituições de Ensino Superior 
(Andes-SN) quanto a Associação de 
Docentes da Universidade de São 
Paulo (Adusp) nos últimos anos vêm 
debatendo e incorporando questões 
de classe para as questões étnico-
raciais, de gênero e diversidade se-
xual, que resultaram em lutas con-
cretas no interior das universidades 
brasileiras1. Contudo, muito ainda 
precisa ser feito pelo conjunto dos 
sindicatos e das instituições como 
um todo, para a superação de pre-

conceitos com as pautas relaciona-
das às minorias políticas. Um fato 
interessante está relacionado à re-
presentatividade de mulheres nas 
gestões de diretorias da Adusp nos 
últimos 45 anos, que demonstra que 
ainda precisamos avançar nas ques-
tões de gênero dentro do próprio 
sindicato. Das 22 diretorias da Adusp 
entre 1976 e 2021, apenas duas ges-
tões tiveram presidentas, enquanto 
homens exerceram a presidência em 
dezenove gestões (86%)2. A atual Di-
retoria da Adusp, gestão 2021-2023, 
tem a terceira presidenta do sindi-
cato, além de seis mulheres na Dire-
toria. Entre a(o)s membra(o)s, uma 
mulher negra e um homem negro, 
numa evidente movimentação que 
a entidade fez em direção aos acú-
mulos mais recentes do Andes-SN e 
dos movimentos de luta pelas pautas 

de gênero e questões etnorraciais no 
seio da classe trabalhadora.

Partindo do pressuposto de que 
vivemos em uma sociedade que se 
fundou sob o patriarcado e que gran-
de parte da comunidade científica 
e acadêmica ainda não reconhece a 
estrutura patriarcal em nosso am-
biente de trabalho, interpretações 
equivocadas sobre as relações de gê-
nero e suas intersecções na socie-
dade estão presentes no ambiente 
acadêmico e, consequentemente, no 
meio universitário3. 

Desde a última década, assistimos 
a inúmeras movimentações e ocu-
pações que ocorreram no Brasil e no 
mundo, tendo como marco a crise 
econômica de 2007-2008, quando di-
versos movimentos sociais eclodiram 
através do feminismo, antirracismo, 
multiculturalismo, lutas socioam-

As recentes contribuições de feministas marxistas para 
o entendimento da atual situação política, econômica, 
ecológica e social mundial levantam uma série de evidências 
não apenas para a compreensão das dimensões da atual fase 
do capitalismo e seus principais sintomas, mas também para 
a elaboração de uma agenda a ser trabalhada pela esquerda, 
partindo da reflexão sobre a relevância e o papel de destaque 
que o movimento de mulheres adquiriu na atual conjuntura, 
revelando um potencial de superar a persistente divisão entre 
“política identitária” e “política de classe” 
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bientais e pelos direitos LGBQIA+4,5. 
Tais lutas refletem uma conexão di-
reta das pautas de reconhecimento 
(i.e., pautas de identidade e represen-
tação) com as da classe trabalhadora, 
que traz no seu âmago as questões 
sociais latentes da sociedade contem-
porânea. Embora algumas narrativas 
levem à interpretação (equivocada, 
no nosso entendimento) de que esses 
movimentos causaram a ascensão da 
extrema-direita mundial, tais movi-
mentos se remodelaram a partir do 
início de um processo de ruptura com 
o neoliberalismo “progressista” hege-
mônico e, posteriormente, como uma 
reação à altura de uma nova incursão 
do neoliberalismo reacionário, a par-
tir do final década passada, fenôme-
no representado, por exemplo, pelo 
trumpismo nos Estados Unidos e pelo 
bolsonarismo no Brasil6.

É inegável que há uma larga 
contribuição do movimento de 
mulheres para esse momento político 
conjuntural. Sob a palavra de ordem 
“uma sociedade livre da opressão 
sexual, exploração e violência”, no 
dia 8 de março de 2018 milhões de 
manifestantes chamaram uma gre-
ve nacional de mulheres que parou 
a Espanha, e anunciavam: “No 8 de 
março nós cruzamos nossos braços e 
interrompemos todas as atividades 
produtivas e reprodutivas”5. Assim, 
sucederam-se na Argentina, Itália, Es-
panha, Turquia, Peru, EUA, México, 
Chile e Brasil grandes manifestações 
de mulheres por melhores condições 
de trabalho, por salários iguais aos 
dos homens, em  defesa do aborto le-
gal, entre outros. Como nos ensinam 
as autoras do livro Por um feminismo 
para os 99%: “primeiro uma marola, 
depois como uma onda, o movimento 

se tornou um fenômeno mundial”6, 
caracterizando uma nova onda femi-
nista que reinventa os movimentos 
de massas. Especialmente no Brasil, o 
marco desta nova onda foi visto nos 
grandes atos do “Movimento #Ele-
Não” de 2018, cujo principal objetivo 
foi protestar contra a candidatura e 
eleição à Presidência da República do 
então deputado Jair Messias Bolso-
naro, principalmente em virtude de 
suas declarações misóginas, da defesa 
da ditadura militar e dos ataques à 
classe trabalhadora. 

Pesquisadoras das 
áreas de STEM vêm 
denunciando o 
sistemático apagamento 
e invisibilização de 
contribuições de mulheres 
ao longo da história 
e a apropriação de 
pesquisas por seus pares, 
majoritariamente homens 
cisgêneros, heterossexuais 
e brancos, levando 
a uma luta por mais 
reconhecimento

Embora as pautas por condições 
de trabalho e salários equiparáveis aos 
dos homens sejam antigas, nessa nova 
onda a interseccionalidade nos coloca 
num novo patamar, fenômeno que, 
para algumas autoras, caracteriza-se 
como a quarta onda do feminismo no 
Brasil e na América Latina7. Na pro-
posta de Marlise Matos, a quarta onda 

traz ainda dois aspectos que nos pa-
recem fundamentais: um feminismo 
pós-neoliberal e anticapitalista, o que 
reforça nosso entendimento de que as 
lutas de classe e trabalhista não estão 
descoladas das questões de gênero. 

No bojo dos acontecimentos po-
líticos, as recentes contribuições de 
feministas marxistas para o enten-
dimento da atual situação política, 
econômica, ecológica e social mun-
dial levantam uma série de evidências 
não apenas para a compreensão das 
dimensões da atual fase do capitalis-
mo e seus principais sintomas, mas 
também para a elaboração de uma 
agenda e um programa a ser traba-
lhado pela esquerda, partindo da re-
flexão sobre a relevância e o papel de 
destaque que o movimento de mu-
lheres adquiriu na atual conjuntura8, 
revelando um potencial de superar 
a persistente divisão entre “política 
identitária” e “política de classe”6. 

É nesse cenário que uma nova 
etapa do movimento de mulheres na 
Ciência atinge os espaços acadêmicos 
e universitários, como uma espécie 
de “tsunami”, reivindicando temas 
como a importância de representação 
das mulheres na Ciência através do 
tempo e suas consequências na his-
tória, assim como o papel do gênero 
em influenciar a Ciência9. Pesquisa-
doras das áreas de STEM (do termo 
inglês Science, Technology, Engineering 
and Mathematics) vêm denunciando o 
sistemático apagamento e invisibiliza-
ção de contribuições de mulheres ao 
longo da história, bem como a apro-
priação de pesquisas por seus pares, 
majoritariamente homens cisgêneros, 
heterossexuais e brancos, levando a 
uma luta por mais reconhecimento, 
representatividade e pelas inúmeras 
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pautas de gênero na Ciência. O movi-
mento de mulheres na Ciência tam-
bém traz dois elementos culturalmen-
te antagônicos: o papel das mulheres 
nos espaços públicos, historicamente 
cerceadas dentro de uma sociedade 
estruturalmente patriarcal, e o papel 
das mulheres nos espaços privados que 
determina que desempenhem a cultu-
ra do cuidado, através da reprodução 
social e da vida. Tal antagonismo da 
participação das mulheres nos espa-
ços públicos e privados, socialmente 
criado e perpetuado, leva a uma série 
de efeitos, individuais e coletivos, que 
podem reforçar o caráter patriarcal 
das nossas organizações sociais, inclu-
sive as do trabalho. 

Como exemplo desta estrutu-
ra social, a pandemia da Covid-19 
atingiu diferentemente homens e 
mulheres em relação aos cuidados e 
à responsabilidade por alguém (i.e. 
idosa(o)s, pessoas com deficiência ou 
com doenças crônicas, crianças etc.). 
Os dados da pesquisa “Sem parar — o 
trabalho e a vida das mulheres na 
pandemia”10, parceria entre Sem-
previva Organização Feminista (SOF) 
e a revista Gênero e Número, apon-
tam que em tempos de pandemia as 
desigualdades sociais e de gênero 
ficaram ainda mais evidentes, de-
monstrando que a cultura do cui-
dado recai sobre as mulheres, uma 
vez que 50% das mulheres brasileiras 
passaram a cuidar de alguém, sendo 
que 72% afirmaram que aumentou 
a necessidade de monitoramento, 
companhia e cuidados por parte das 
mulheres desse grupo de pessoas.

É com este espírito, inspiradas 
nas grandes mobilizações de mulhe-
res por todo o globo, que produzi-
mos este texto para incentivar a re-

flexão sobre as questões de gênero 
na Universidade de São Paulo. 

Mulheres na Universidade 
Ainda há menos mulheres 
que homens nas 
universidades brasileiras. 
Há isonomia  salarial 
entre homens e mulheres 
nas instituições públicas, 
mas quando se considera 
a carreira há menos 
mulheres em cargos de 
poder, o que reduz a média 
salarial das mulheres

Dados extraídos da base Web of 
Science, compilados pela Clarivate 
Analytics, em 2019, indicam que 90% 
da produção científica nacional é rea-
lizada nas Instituições de Ensino Su-
perior (IES) públicas, sendo que das 
50 instituições que mais publicaram 
trabalhos científicos no Brasil, 44 são 
universidades11. Neste sentido, é evi-
dente que uma grande parcela de do-
centes lotada(o)s em IES não apenas 
exercem a docência como forma pri-
mária de ingresso na carreira docen-
te universitária, como também estão 
inserida(o)s nas duas outras verten-
tes do tripé universitário, a pesquisa 
e a extensão. De acordo com o Cen-
so da Educação Superior de 201912, o 
número total de docentes lotada(o)
s em universidades públicas e priva-
das brasileiras era de 399.428, sendo 
186.814 mulheres. Isso significa que 
o sexo feminino compõe 46,77% do 
corpo docente***. Embora tenha ha-

vido um ligeiro aumento na taxa de 
mulheres, este dado é significativo, 
ao considerarmos que desde 2001, se-
gundo os Censos do Ensino Superior 
realizados pelo INEP, a média ficou 
em torno de 40% de docentes do sexo 
feminino (57,84% docentes do sexo 
masculino contra 42,16% docentes do 
sexo feminino no levantamento de 
2001). Por outro lado, esses dados nos 
mostram que ainda há menos mulhe-
res do que homens nas universidades 
brasileiras, denotando, portanto, que 
as instituições são majoritariamente 
masculinizadas e brancas, principal-
mente quando se compara a ocupação 
de cargos de poder dentro das esferas 
acadêmicas e universitárias, que é es-
tabelecida pela ascensão na carreira. 
Ainda que haja isonomia salarial entre 
homens e mulheres no âmbito das 
instituições públicas brasileiras, quan-
do consideramos a carreira há me-
nos mulheres nos cargos decisórios e, 
portanto, a média salarial tende a ser 
menor entre o conjunto das mulhe-
res professoras e pesquisadoras. Um 
estudo sobre a carreira docente na 
Unicamp publicado na revista Pesquisa 
Fapesp13 revela que docentes mulhe-
res têm mais dificuldade de chegar ao 
topo da carreira do que os professores 
homens nas áreas de Linguística, Edu-
cação e Medicina, cursos nos quais as 
mulheres estão em maior número. 
Contraditoriamente, a mesma pesqui-
sa revela que as docentes mulheres 
têm mais chances de atingir o topo de 
sua trajetória profissional nos cursos 
de Engenharia Mecânica e Agrícola, 
nos quais são a minoria de docentes. 

Estudos que exibam a forma como 
se distribuem os gêneros nos dife-
rentes níveis da carreira docente nas 
IES brasileiras ainda são incipientes 
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e/ou estão em fase inicial de desen-
volvimento. Contudo, algumas in-
formações advindas da Universidade 
de São Paulo, por exemplo, mostram 
que ainda há muito a batalhar para 
que tenhamos igualdade de gênero 
dentro da academia e nas universi-
dades brasileiras14. Os dados sobre 
o número de docentes lotada(o)s na 
USP em março de 2019, publicados no 
especial da Adusp15, contabilizavam 
5.844 docentes sendo 2.210 mulheres, 
representando 37,81% do corpo do-
cente da USP. Considerando o total de 
docentes no primeiro nível da carrei-
ra na USP, de professor(a) doutor(a), 
cerca de 43% são mulheres, mas esse 
índice cai nos níveis mais altos. Da(o)s 
professora(e)s associada(o)s, 36% são 
mulheres. Quanto às(aos) titulares, 
esse número cai para apenas 28%. 
Tais números revelam que as profes-
soras não são maioria, sequer metade, 
em nenhum nível da carreira docente 
— e que quanto maior o cargo, menor 
o número de mulheres15.

Embora muitas colegas professo-
ras e pesquisadoras neguem a exis-
tência de práticas sexistas na univer-
sidade, existem muitas evidências 
que nos levam a afirmar, sem vacila-
ções, que há machismo, preconceitos 
e violências de gênero no meio aca-
dêmico e universitário. A revelação 
de que crimes de estupro foram co-
metidos no meio universitário, sem 
que houvesse encaminhamentos e 
punições previstas, ensejou a cria-
ção, em 2015, da Rede Não Cala! de 
Professoras e Pesquisadoras da USP, 
cujo objetivo principal é o de com-
bater a violência e abuso sexual de 
gênero na universidade. 

Ao longo dos últimos seis anos,  
inúmeras cartas e manifestações da 

Rede Não Cala! foram enviadas para 
a administração universitária, como 
o manifesto16 de 8 de março de 2016 
que, entre outras reivindicações, so-
licitava “a priorização do enfrentamento 
dos problemas no Crusp, de modo que o 
Conjunto Residencial se torne exemplar de 
novas abordagens e procedimentos efeti-
vos contra a violência sexual e de gênero 
no cotidiano universitário; a criação de 
mecanismos e espaços de denúncia, apu-
ração e responsabilização, marcados por 
cuidado e sigilo”. A criação da Rede Não 
Cala!, além de organizar a luta e con-
tribuir para a conscientização coletiva 
acerca dos elementos de violência e 
discriminação de gênero presentes no 
meio universitário, ensejou iniciativas 
como a criação de Comissões de Direi-
tos Humanos em diversas unidades. 
Vê-se, portanto, que a organização 
independente de professoras e pes-
quisadoras teve importante influência 
na política institucional de enfrenta-
mento à violência e discriminação de 
gênero, ainda que incipiente. 

A CPI do Trote, como ficou co-
nhecida, instaurada na Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp) entre 2014 e 2015, revelou 
claras violações dos direitos huma-
nos nas universidades, ao eviden-
ciar práticas abusivas com estudan-
tes ingressantes17. Tais práticas fo-
ram perpetuadas durante gerações, 
numa espécie de ensinamento “de 
pai para filho”, através da “frater-
nidade” Show Medicina e da Asso-
ciação Atlética, sem que houvesse 
questionamentos por parte da gestão 
ou da comunidade universitária, até 
aquele momento. O relatório final 
da CPI tem 2.656 páginas, a palavra 
estupro aparece 257 vezes, a palavra 
violência é mencionada 601 vezes18. 

Os dados levantados pela CPI impac-
taram a comunidade acadêmica e al-
gumas ações foram iniciadas, tais co-
mo implantação de canais de denún-
cia de casos de abusos e violência e 
um acompanhamento institucional 
mais atento quando da chegada de 
nova(o)s estudantes à universidade. 

Como uma evidente resposta ins-
titucional à CPI do Trote e das inú-
meras denúncias de violência e abuso 
sexual de gênero que começaram a 
surgir na comunidade universitária, 
em 2016 a USP criou o Escritório USP 
Mulheres, uma iniciativa que compu-
nha um conjunto de ações propostas 
pelo movimento Eles por Elas (He for She, 
em inglês) da Organização das Nações 
Unidas (ONU). Da página do Escritório: 

A USP foi a única universidade 
latino-americana convidada a fa-
zer parte do projeto-piloto Impac-
to 10x10x10, que visa atingir dez 
países, dez empresas e dez univer-
sidades ao redor do mundo, para 
desenvolver iniciativas e advogar 
pela igualdade de gênero.19

Cabe ressaltar que, concomitan-
temente à criação do Escritório USP 
Mulheres, foi criada a Comissão Para 
Apurar Denúncias de Violência Con-
tra as Mulheres e Gênero no Campus 
de Ribeirão Preto (CAV - Mulheres 
USP-RP)20 por meio da Portaria nº 8, 
de 11 de julho de 2016 do Conselho 
Gestor desse Campus, para “desen-
volver políticas e ações voltadas para 
a prevenção, reparação, investigação 
e sanção de casos de violência con-
tra as mulheres no campus da USP 
de Ribeirão Preto”, constituindo um 
canal institucional do Escritório com 
o campus do interior. Como resultado 



66   Revista Adusp   novembro 2021 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

desta parceria, foi publicada a carti-
lha “Violência de gênero na Univer-
sidade - Onde buscar ajuda? Conheça 
seus direitos”21. Além disso, a própria 
CAV-Mulheres lançou um documento 
intitulado “Diretrizes gerais para as 
ações institucionais de intervenção 
diante de situações de violência ou 
discriminação de gênero ou orienta-
ção sexual”, em conjunto com pesqui-
sadoras e docentes da Rede Não Cala.

Ainda que algumas dessas inicia-
tivas da Rede Não Cala e do Escritó-
rio USP Mulheres sejam absoluta-
mente válidas, limitações institucio-
nais impediram que se estabelecesse 
um maior diálogo e colaboração mais 
efetiva. Exemplo dessas limitações 
está no fato de a Rede Não Cala ter 
apresentado em 2017 uma propos-
ta de criação de um Centro de Re-
ferência de Atendimento à Mulher 
e vítimas de violência de gênero22, 
sem que houvesse nenhum retorno. 
A proposta foi construída por estu-
dantes de graduação, pós graduação 
e professoras e visa:

... promover o acolhimento da 
pessoa em situação de violência de 
gênero, oferecendo serviços espe-
cializados que auxiliem na restau-
ração de sua saúde física, social e 
mental, e na reorganização de seu 
cotidiano na Universidade e fora 
dela, bem como orientá-la sobre 
os possíveis percursos dentro da 
Universidade e na justiça comum 
para que o agressor seja responsa-
bilizado pelo ato e possivelmente 
se interrompa o ciclo de violência 
daquela situação. (pág.13)22.

A proposta, enviada para a Rei-
toria e ao Escritório USP Mulheres, 

foi ignorada pela administração uni-
versitária. Posteriormente, em 2018, 
o Escritório USP Mulheres realizou 
uma pesquisa, denominada Inte-
rações23, que analisou a percepção 
da(o)s aluna(o)s sobre a universidade 
e coletou informações a respeito de 
experiências de violências e discrimi-
nações vivenciadas no ambiente uni-
versitário. A pesquisa foi realizada por 
meio de questionário online com 120 
perguntas, e 13.500 estudantes ofe-
receram respostas. Em apresentação 
parcial dos resultados obtidos24, fica-
ram evidentes as ocorrências de vio-
lências e discriminações de gênero, 
situações que acometem mais as estu-
dantes negras. Como consequência, há 
clara conexão entre a violência sofrida 
e os sofrimentos e adoecimentos men-
tais. A pesquisa Interações é mais um 
elemento revelador do problema e, 
apesar de promessas de desdobramen-
tos, tanto no que se refere à análise 
dos dados quanto à implantação de po-
líticas efetivas de combate à questão, 
vimos ações pontuais, de pouca efeti-
vidade, que não podem ser traduzidas 
como políticas institucionais.

Maternidade na USP 
Estudantes, funcionárias e 
professoras que são mães 
veem seu cotidiano na USP 
mudar totalmente, o que é 
normal dada a importância 
da maternidade. Porém, 
tais mudanças podem ter 
impacto negativo caso elas 
não encontrem o suporte 
necessário para trabalhar

Quando pensamos em políticas 
institucionais que levem em con-
ta as questões de gênero, temos de 
considerar todas as dimensões que 
envolvem a permanência e a carrei-
ra de mulheres no meio acadêmico, 
de forma que elas tenham as mes-
mas condições de desenvolver seu 
estudo e trabalho, sem que o fato 
de serem mulheres impacte negati-
vamente suas trajetórias. Uma das 
dimensões da vida de muitas mu-
lheres é a maternidade.

O movimento Parent in Science 
vem apresentando uma série de pes-
quisas realizadas sobre os impactos 
da parentalidade nas carreiras cien-
tíficas no Brasil desde 2017, demons-
trando um maior impacto da mater-
nidade em mulheres pesquisadoras. 
Um desses estudos coletou dados de 
mais de 2.000 participantes (entre 
elas, 78% são mães), os quais indi-
caram que a maternidade teve im-
pacto negativo na trajetória profis-
sional de 81% delas, e 59% informam 
que somente a mãe-pesquisadora é 
quem cuida dos filhos. As medidas 
de produtividade das pesquisadoras 
que se tornam mães caem signifi-
cativamente em relação às que não 
têm filha(o)s; a ascensão e a reto-
mada individual na vida acadêmica 
levam quase três anos após o nasci-
mento da filha ou do filho25.

Estudantes, funcionárias, profes-
soras e pesquisadoras da USP que 
são mães veem seu cotidiano na uni-
versidade mudar radicalmente, o 
que é normal considerando-se a im-
portância da maternidade. No entan-
to, tais mudanças podem ter impac-
tos negativos na vida das mulheres 
quando elas não encontram o supor-
te necessário para desenvolvimento 
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de suas atividades profissionais. Mais 
ainda, quando encontram obstáculos 
que as façam confrontar seu traba-
lho com a maternidade, reforçando 
a cultura antagônica que descreve-
mos anteriormente. O antagonismo 
entre o público (aqui representado 
pelo trabalho) e o privado (a prática 
do cuidado) é a evidência da cultura 
machista e patriarcal.

Neste sentido, as creches são 
equipamentos fundamentais quando 
pensamos no acesso, permanência 
e suporte à carreira de mulheres na 
universidade, além de sediar ativida-
des de ensino e pesquisa. As políticas 
de desmonte das creches da USP ini-
ciadas em 2015, levadas a cabo pela 
maioria de homens da gestão univer-
sitária, resultaram no fechamento da 
Creche Oeste na Cidade Universitária 
no início de 201726,27. A consequen-
te redução no número total de va-
gas nas creches é, indubitavelmente, 
uma política machista, uma vez que 
agride direitos das mães trabalha-
doras e estudantes e afeta direta-
mente o cotidiano de estudo e tra-
balho. Esse processo de desmonte 
da Educação Infantil universitária 
aprofundou a precarização das con-
dições de trabalho nas creches pela 
extinção de quadros funcionais, pela 
não reposição de educadora(e)s, de 
estagiária(o)s e outros profissionais 
da Educação Infantil. Mais ainda, a 
queda vertiginosa no número de va-
gas para a comunidade universitária, 
que já estava aquém da demanda, e 
a ampliação dos auxílios como vale-
-creche, indicaram a perspectiva da 
universidade de promover um pro-
cesso de desmonte das diversas cre-
ches e pré-escolas na USP, ferindo 
direitos básicos da mulher estudante 

e trabalhadora, interferindo negati-
vamente em suas condições de estu-
do e trabalho28. 

Infelizmente, a participação das 
creches não é reconhecida no âmbito 
das atividades-fim da Universidade, 
como revelam declarações do atual  
reitor Vahan Agopyan de que vê tais 
atividades como meramente “assis-
tencialistas”. Esse discurso de Vahan 
ataca diretamente a luta histórica 
por creches e pré-escolas pelas mães 
trabalhadoras da USP no período de 
1965 a 1975, com a posterior criação 
nos anos 1980 de cinco creches sob 
responsabilidade da antiga Coseas: 
Creche/Pré-Escola Central, Creche/
Pré-Escola Oeste e Creche/Pré-Esco-
la Saúde nos campi da cidade de São 
Paulo; no campus de Ribeirão Preto, 
a Creche/Pré-Escola Carochinha; e 
a Creche/Pré-Escola do campus de 
São Carlos, além de outros mode-
los de atendimento às crianças na 
universidade, como a extinta creche 
do Hospital Universitário (HU) e as 
creches de Piracicaba e Bauru, que 
não chegaram a integrar a rede da 
Superintendência de Assistência So-
cial (SAS, que substituiu a Coseas)29.

Outro elemento importante asso-
ciado às lutas em defesa das creches 
e pré-escolas foi a luta pelo reconhe-
cimento da(o)s profissionais da Edu-
cação Infantil da USP. Previsto na Lei 
Complementar estadual 1.202/2013, 
que criou o cargo de Professor de 
Educação Infantil na USP30, a univer-
sidade até o início de 2020 ainda não 
tinha incluído os direitos adquiridos 
pela categoria docente descritos no 
artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN/1996). 
A decisão do STF julgou constitu-
cional a Lei 1.202/2013, que, voltada 

às creches da USP, transformou o 
cargo de Técnico de Apoio Educativo 
em Professor de Educação Infantil. 
Assim, após vinte anos de luta, em 
outubro de 2020 as educadoras das 
creches da USP obtiveram uma im-
portante vitória sendo reconhecidas 
como Professoras de Educação Infan-
til – PROFEI-USP (Superior S1 A). 

Produtivismo e avaliação 
das mulheres docentes 
Da mesma forma que a 
CERT não reconhecia o 
direito à maternidade nas 
avaliações dos estágios 
probatórios das docentes 
da USP, a CAI e a CAD, 
instâncias de avaliação 
criadas pela Resolução 
7.272, desconsideram 
questões de gênero e 
maternidade

Muito do que foi dito até aqui so-
bre as condições das mulheres na 
USP foi encaminhado, por meio de 
uma carta conjunta da Adusp com 
a Rede Não Cala, em dezembro de 
201931, à Reitoria e ao Escritório USP 
Mulheres que, mais uma vez, ficaram 
calados. É importante registrar que a 
Adusp tem divulgado inúmeras aná-
lises sobre a adoção de critérios de 
avaliação do trabalho acadêmico a 
partir de um viés produtivista e pu-
nitivo32,33. Essa perspectiva, domi-
nante nas universidades bem como 
nas agências de fomento, tem efeito 
deletério para as condições e rela-
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ções de trabalho em geral. Mais ain-
da, por favorecer e até mesmo pres-
supor uma relação competitiva entre 
docentes, o produtivismo acadêmico 
cria obstáculos ainda maiores para 
o desenvolvimento das carreiras das 
mulheres docentes, como bem se ob-
serva nos dados apresentados acima. 
Somem-se ainda as outras situações 
de assédio moral e sexual que docen-
tes, discentes e servidoras também 
enfrentam em suas unidades e no 
cotidiano da universidade.

Ao desconsiderar a maternidade 
nos processos de ingresso e avalia-
ção, a USP, deliberadamente, cria 
maiores obstáculos para ascensão 
na carreira para as docentes mulhe-
res. Se considerarmos o dado acima, 
de que as mulheres docentes levam 
até 3 anos após o nascimento de 
cada filha(o) para retomar sua car-
reira integralmente, a perspectiva 
produtivista fica ainda mais severa 
para as mulheres, denotando, mais 
uma vez, o caráter sexista dos pro-
cedimentos institucionais. Isso ficou 
evidente com o caso extremo de 
uma docente do Instituto de Ciên-
cias Matemáticas e de Computação 
(ICMC) do campus USP São Carlos, 
que foi desligada do Regime de De-
dicação Integral à Pesquisa e à Do-
cência (RDIDP) em 2018, após uma 
longa batalha contra o Departamen-
to de Matemática Aplicada e Esta-
tística (CD-SME) e contra a CERT34. 
Uma clara violência de gênero ins-
titucional, que reforça a cultura se-
xista nos espaços acadêmicos e que 
se coloca como uma politica de as-
sédio e de medo para mulheres do-
centes que optam por ser mães.

Muito embora durante a pan-
demia a CERT tenha emitido a Cir-

cular GR-249, de 29/7/202035, se-
gundo a qual os “intervalos decor-
rentes do gozo de licença parental 
eventualmente coincidentes, no to-
do ou em parte, com o estágio pro-
batório ou período de experimenta-
ção não poderão ser considerados 
em prejuízo ao docente, para fins 
de avaliação de desempenho aca-
dêmico”, não há em nenhum docu-
mento regimental da CERT orienta-
ções sobre os critérios de avaliação 
e prorrogação de relatórios durante 
a licença maternidade4. 

As demandas levantadas pelo Pa-
rent in Science apontam para a ne-
cessidade de as instituições de ensi-
no superior e pesquisa e das agências 
de fomento ajustarem o limite de 
tempo para análise da produção aca-
dêmica e científica, de acordo com o 
período em que a pesquisadora mãe 
estiver afastada. Na grande maioria 
das agências de fomento, este tipo de 
avaliação se concentra nos últimos cin-
co anos de produção científica da(o)s 
pesquisadora(e)s, sendo que esse pe-
ríodo poderia ser estendido para seis 
anos, nos casos das mulheres que ti-
veram uma filha ou um filho, e para 
sete anos, no caso das que tiveram 
duas crianças ou mais36. Desta for-
ma, existe uma demanda real pela 
extensão de todos os prazos, na es-
fera universitária e científica, para 
todas as docentes e pesquisadoras 
que optaram por ser mães. A mater-
nidade não deve ser considerada um 
erro e, portanto, não deve ser puni-
da, pois é um direito e  uma escolha 
estritamente pessoal e íntima. 

Da mesma forma que a CERT não 
reconhece o direito à maternidade nas 
avaliações dos estágios de experimen-
tação das docentes da USP, a Câmara 

de Avaliação Institucional (CAI) e a Câ-
mara de Atividades Docentes (CAD)37, 
instâncias de avaliação criadas a partir 
da Resolução 7.272/2016 (Estatuto do 
Docente), desconsideram por comple-
to questões de gênero e maternidade. 
Não há nos documentos elaborados 
qualquer menção ou orientação sobre 
a maternidade quando das avaliações. 
Tal ausência revela, mais uma vez, o 
machismo institucional. 

O atual processo de progressão 
horizontal 2020/2021, implantado 
em plena pandemia e com caráter 
gerencial e concorrencial, ignorou 
por absoluto as condições das mu-
lheres. Um outro levantamento do 
movimento Parent in Science38, com 
respostas de mais de 15 mil cientis-
tas brasileira(o)s sobre os efeitos da 
pandemia de Covid-19 na produtivi-
dade acadêmica em 2020, demons-
trou que entre as docentes mães e 
brancas, apenas 4,4% conseguiram 
trabalhar, e que somente 3,1% das 
mães negras mantiveram suas ati-
vidades. Entre os homens, docentes 
brancos com filhos perfizeram 15,8% 
e os pais negros, 12,2%. O documen-
to é bastante denso e exibe a por-
centagem de docentes que consegui-
ram cumprir prazos (de relatórios, 
submissão de projetos, prestação de 
contas, solicitação de fomento) em 
2020. Os dados apontam que 66,4% 
das docentes brancas e mães cum-
priram os prazos, ao passo que o 
percentual entre docentes negras e 
mães foi de 68,2%. Entre os docentes 
homens, brancos e com filhos 78% 
obedeceram os prazos e, entre os 
negros, 73,7%. Os resultados do le-
vantamento indicam de forma mais 
evidente que, para submissões de 
artigos, mulheres negras (com ou 
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sem filhos) e mulheres brancas com 
filhos (principalmente com idade até 
12 anos) foram os grupos cuja produ-
tividade acadêmica foi mais afetada 
pela pandemia, enquanto a produti-
vidade acadêmica de homens, espe-
cialmente os sem filhos, foi a menos 
afetada pela pandemia38.

De um modo geral, os impactos 
na produção acadêmica das mulheres 
foram maiores após a pandemia em 
diversas áreas39. Desconsiderar tal 
dado é, mais uma vez, uma medida de 
discriminação de gênero e de reforço 
aos privilégios já estabelecidos para 
colegas homens. Pessoas com crian-
ças e adolescentes em casa, sem aces-
so a rede de cuidados e suporte como 
creches, escolas e parentes (principal-
mente avôs e avós), certamente tive-
ram seus trabalhos afetados. 

Os impactos da pandemia sobre 
as pesquisas e a produção têm de ser 
levantados e considerados nos pro-
cessos de avaliação em curso e futu-
ros. Caso não sejam, como nos indi-
ca o mote “A USP não pode parar” 
adotado pela Reitoria, estamos todas 
e todos submetidos a um processo 
absolutamente injusto, em que se 
privilegiam determinados perfis do-
centes, notadamente os dos homens 
que, como expusemos anteriormente, 
foram menos afetados pela pande-
mia. Embora haja colegas homens que 
participam ativamente da tarefa do 
cuidado, sabemos que, infelizmente, 
são minoria. Por isso, perguntamos: a 
administração universitária continu-
ará negando os efeitos da condição de 
mulher sobre a carreira? Mais ainda, 
desconsiderará os efeitos da pande-
mia sobre a produção das mulheres, 
amplamente divulgados e documen-
tados?25, 38, 39.

Pequenos avanços? 
Embora as resoluções 
8.020 e 8.028/2020 e a 
Circular GR-249 sejam 
passos dignos de nota, 
medidas adotadas 
durante a pandemia são 
insuficientes para fazer 
frente às questões de 
gênero na USP. A Reitoria 
precisa considerar as 
denúncias de machismo 
institucional e de 
violências várias

É necessário que a administração 
universitária considere as reiteradas 
manifes tações de vários setores da 
universidade, que vêm denunciando 
o sexismo ou machismo institucio-
nal, as violências contra mulheres, 
negras e negros, imigrantes, pessoas 
LGBTQIA+, pessoas com deficiência e, 
permeando tais violências, o precon-
ceito de classe. 

Constantes denúncias e manifes-
tações, além do aprofundamento da 
desigualdade de gênero durante a 
pandemia, fizeram com a que admi-
nistração universitária estabelecesse 
algumas políticas para mitigar o ma-
chismo institucional. A Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação, com a colaboração 
da Reitoria, da Comissão de Legislação 
e Recursos, da Comissão de Orçamen-
to e Patrimônio e do Escritório USP 
Mulheres, concedeu complementação 
por dois meses de bolsas nos casos de 
licença maternidade e adoção de um 
mês de bolsa para licença paternidade 

para bolsistas que tiverem requerido 
prorrogações de prazos tanto na USP 
como nas agências de fomento (Reso-
lução 8.020/202040). A justificativa é 
a diferença entre o tempo de prorro-
gação na USP (seis meses para licença 
maternidade e 20 dias para paternida-
de) e o pagamento pelas agências de 
fomento (quatro meses para mater-
nidade e ausente para a paternidade). 
Nos anos de 2020 e 2021, esta decisão 
está baseada nas dificuldades causadas 
pela pandemia de Covid-19, mas po-
derá ser permanente se os resultados 
forem positivos.

A Resolução 8.028/2020, por sua 
vez, prorroga por um ano o creden-
ciamento de orientadora(e)s na Pós-
-Graduação nos casos de licença ma-
ternidade e adoção. Também prevê 
o acréscimo de um ano na avaliação 
da produção docente, definida pelos 
programas para o recredenciamento 
como orientadoras-es nos progra-
mas de Pós-Graduação.41,42

A licença parental também foi 
considerada na Circular GR-24935, já 
mencionada anteriormente. Embora 
consideremos a medida importante, os 
procedimentos não estão claros. Dian-
te de uma cultura sexista e da ausência 
de uma política institucional clara que 
trate do tema, diferentes critérios po-
derão ser criados nos concursos de in-
gresso ou nas avaliações durante está-
gio probatório nas unidades. Ou, ainda 
mais grave, poderá haver reforço do 
preconceito contra as mulheres que 
são mães — ou as que pretendem ser. 

As medidas adotadas duran-
te a pandemia são absolutamen-
te insuficientes para dar conta do 
conjunto de questões envolvendo 
a situação das mulheres na univer-
sidade. É inadmissível que a USP 
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igno re a situação de estudantes em 
situação de vulnerabilidade social. 
Quando pensamos em políticas 
d e  p e r m a n ê n c i a  e s t u d a n t i l , 
entendemos que a complexidade 
d o  t e m a  e x i g e  t r a t a m e n t o 
interdisciplinar e abrangente. 
Não basta criar políticas de aces-
so à universidade sem que haja 
políticas de permanência que as 
acompanhem. A situação do Crusp 
é reveladora do descaso da adminis-
tração universitária com a(o)s estu-
dantes mais pobres43. Assim como o 
atraso no pagamento dos auxílios, 
como ocorreu em maio de 2021. 
Entre as urgentes necessidades, há 
a situação das moradoras que são 
mães, que residem com as crian-
ças no Crusp. É necessário que a 
universidade reconheça os proble-
mas do Crusp e os resolva de uma 
vez por todas. Não há condições 
de aceitarmos tamanha desaten-
ção com estudantes de baixa renda, 
cujos perfis, bem sabemos, são ne-
gra(o)s, pobres e moradora(e)s de 
periferias. 

Outro problema bastante sério é 
a violência institucional, ou melhor 
as violências institucionais, traduzi-
das por um conjunto de práticas no 
cotidiano da universidade que refor-
çam ataques aos direitos humanos 
e à democracia. Um exemplo recen-
te desses ataques é o processo que 
culminou na apresentação de uma 
proposta de Estatuto de Conformida-
de de Condutas, elaborada por uma 
única pessoa, com viés punitivo e 
persecutório44. O documento tem ví-
cios de origem, a começar pela forma 
autocrática com que foi concebido. 
As premissas de construção do do-
cumento desconsideram as denún-
cias feitas ao longo dos anos, além 
de ignorar melhorias na convivência 
universitária pautadas na defesa das 
diversidades, dos direitos humanos 
e da democracia. O documento tem 
muitos problemas, entre eles a au-
sência de tipificação e a relativiza-
ção da violência. É necessário que se 
institua um processo democrático de 
construção de mecanismos de com-
bate à violência. Não nos parece que 

a aprovação de um instrumento com 
tantas questões, a começar pela sua 
construção, vá dar conta de estabele-
cer políticas de combate às violências. 

Conclusão. As universidades, 
em especial a USP, têm se mostrado 
antiquadas e anacrônicas no que se 
refere às políticas de gênero. Des-
considerar as questões das mulheres 
e todos os elementos que permeiam 
suas vidas é uma forma de fazer per-
petuar as violências e os preconcei-
tos de gênero que, historicamente, 
cerceiam direitos e excluem as mu-
lheres. Em outras palavras, é manter 
um sistema de privilégios calcado no 
machismo estrutural e institucional. 
É urgente que a USP mude sua forma 
de agir! É urgente que a USP seja, 
de fato, uma universidade inclusiva. 
Enquanto perdurarem práticas vio-
lentas, opressoras, discriminatórias, 
e sobretudo sexistas, nossa universi-
dade continuará privilegiando a cas-
ta de homens brancos, cisgêneros e 
heterossexuais! Lutemos para mudar 
essa concepção de universidade! 
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CONJUNTURA

cpi da pandEmia ExpõE 
“gabinEtE paralElo”, acua 
bolsonaro E apoiadorEs E 

rEaviva impeachment
Eliane Gonçalves1

Bruna Morano, advogada de médicos que trabalharam para a Prevent Senior, depõe à CPI em 28/9/2021

Roque de Sá/Agência Senado
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Manoel Freitas Filho. Você 
não deve se lembrar, mas 
ele foi a primeira vítima 

conhecida do coronavírus no Brasil. 
O zelador de 62 anos morreu em 17 de 
março de 2020 num hospital da Pre-
vent Senior, em São Paulo. Um ano e 
três meses depois, em 19 de junho de 
2021, mais de meio milhão de vidas 
já tinham sido perdidas para a pan-
demia. Em todo o mundo, o Brasil do 
Sistema Único de Saúde (SUS) só fica 
atrás dos EUA, o país sem nenhum 
sistema público de saúde, em número 
de mortos em todo o mundo. 

No mesmo dia em que o país ul-
trapassou a marca das 500 mil mor-
tes, centenas de milhares de pessoas 
foram às ruas para protestar contra 
Jair Bolsonaro. A pandemia descon-
trolada, o recorde de 14,8 milhões de 
desempregados, a inflação dilapidan-
do a renda dos que ainda tem tra-
balho e 117 milhões de pessoas com 

fome são ingredientes de sobra para 
a revolta, mas o fermento começou 
a ser preparado 100 mil mortes an-
tes, em 27 de abril, com a instalação 
de uma Comissão Parlamentar de 
Inquérito, a CPI da Pandemia, no Se-
nado Federal. 

Nos primeiros dois meses, foram 
ouvidos 25 depoimentos, entre mi-
nistros e ex-ministros, funcionários 
públicos,  cientistas e terraplanistas. 
As sessões da comissão ganharam 
status de reality show e trouxeram à 
luz que pelo menos 95 mil mortes 
poderiam ter sido evitadas se as va-
cinas tivessem chegado mais cedo ao 
braço dos brasileiros, que 53 e-mails 
da farmacêutica Pfizer com ofertas 
de vacinas foram ignorados pelo go-
verno, que o Instituto Butantan foi 
boicotado e isso atrasou o processo 
de produção da Coronavac, que um 
“gabinete paralelo” assessorava o 
presidente da República em sua cru-

zada pró-cloroquina e anti-distan-
ciamento social e que uma denúncia 
de corrupção na compra da vacina 
Covaxin teria sido jogada para baixo 
do tapete por Jair Bolsonaro. 

Bolsonaro, com sua longa carrei-
ra como parlamentar do baixo cle-
ro, sabia do ônus de enfrentar uma 
CPI. Antes mesmo de começarem as 
investigações anunciou sua disposi-
ção autoritária em uma entrevista 
ao apresentador Sikêra Júnior, no 
policialesco programa Alerta Nacional 
da TV A Crítica, no dia 23 de abril: 
“Eu sou o chefe supremo das For-
ças Armadas. O nosso Exército, as 
nossas Forças Armadas, se precisar, 
nós vamos p’ras ruas. Não para man-
ter o povo dentro de casa, mas pa-
ra restabelecer todo o artigo 5º da 
Constituição.”

Depois da entrevista, posou para 
fotos segurando réplica em tamanho 
grande de um CPF carimbado com 

Comissão Parlamentar de Inquérito aberta no Senado Federal surpreende e “joga 
na lona” o governo federal ao iluminar corrupção bilionária na compra de vacinas 
na Índia e ao tornar pública a existência de vínculos secretos entre o governo, um 
conselho informal — constituído por médicos, especialistas, políticos e empresários — e 
a operadora de saúde Prevent Senior. A empresa aceitou a incumbência de legitimar a 
tese do “tratamento precoce” à base de hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, 
prescrito para pacientes de Covid-19 sem que fossem consultados a respeito. Além 
disso, a Prevent Senior escondeu óbitos por Covid-19 ocorridos em seus hospitais. No 
final de outubro, quando a Covid-19 já havia causado mais de 606 mil mortes no país, a 
CPI aprovou seu relatório final, indiciando 78 pessoas — entre as quais o presidente da 
República, ministros, um governador e parlamentares

https://www.metropoles.com/brasil/exclusivo-videos-mostram-ministerio-paralelo-orientando-bolsonaro-contra-vacinas
https://www.metropoles.com/brasil/exclusivo-videos-mostram-ministerio-paralelo-orientando-bolsonaro-contra-vacinas
https://www.metropoles.com/brasil/exclusivo-videos-mostram-ministerio-paralelo-orientando-bolsonaro-contra-vacinas
https://www.metropoles.com/brasil/exclusivo-videos-mostram-ministerio-paralelo-orientando-bolsonaro-contra-vacinas
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyAE1dVrVYC4%26t%3D949s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DyAE1dVrVYC4%26t%3D949s
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a palavra “cancelado”. “CPF cance-
lado” é o jargão usado por policiais 
e milicianos para falar da execução 
de oponentes e parece sintetizar a 
relação do presidente com a vida das 
pessoas como se fossem números. A 
cena é ainda mais macabra por ter 
sido em Manaus, que viu a rede de 
saúde estrangulada, sepultamentos 
em valas comuns e começou 2021 
com pessoas morrendo asfixiadas 
por falta de oxigênio.  

O depoimento à CPI do ex-minis-
tro da Saúde, Eduardo Pazuello, dei-
xou claro que a ideia de que Bolso-
naro tem um exército para chamar 
de seu não é só bravata. O general de 
três estrelas que “não sabia o que era 
o SUS” e ainda assim foi o ministro 
mais longevo à frente da pasta da 
Saúde prestou um depoimento de 
mais de 16 horas em que falou muito 
para dizer quase nada. 

As respostas evasivas do oficial 
tentavam eximir a responsabilidade 
de Bolsonaro ao colocar o Brasil no 
epicentro da pandemia. Pazuello foi 
tão bem sucedido que ficou à von-
tade para participar de um ato em 

apoio ao presidente, no Rio de Janei-
ro, três dias depois. Apesar de mani-
festações políticas serem proibidas 
para militares na ativa, o Exército 
não só deixou de punir a transgres-
são, como impôs ao inquérito um 
sigilo de 100 anos, segundo o jornal O 
Globo, que tentou acessar o processo 
via Lei de Acesso à Informação (LAI).

Militares e prevaricação 
O partido militar é 
base do governo e 
será determinante 
para o futuro de 
Bolsonaro. Mas outro 
ponto de apoio, o 
chamado Centrão 
parlamentar, ganhou 
mais importância para 
a sustentação de um 
governo cada vez mais 
cambaleante, a partir 
do caso Covaxin

A cumplicidade das Forças Arma-
das não é de graça. Atualmente os 
militares têm uma presença no exe-
cutivo federal maior do que tiveram 
até mesmo na Ditadura Militar (1964-
1985). O professor William Nozaki, 
da Fundação Escola de Sociologia e 
Política de São Paulo, contabilizou 
6.157 cargos civis ocupados por mili-
tares em 2020 em áreas estratégicas 
como educação, meio ambiente, pe-
tróleo e até mesmo na Casa Civil. No 
Ministério da Saúde não é diferente. 
Com 1.249 militares lotados na Saú-
de, eles não foram meros apoiadores, 
mas protagonistas na resposta que o 
Brasil deu à pandemia. 

O partido militar é base do gover-
no e será determinante para o futuro 
de Bolsonaro na Presidência. Mas ou-
tro ponto de apoio, o chamado Cen-
trão parlamentar, ganhou mais im-
portância para a sustentação de um 
governo cada vez mais cambaleante, 
a partir do depoimento do funcioná-
rio de carreira do Ministério da Saú-
de, Luiz Ricardo Miranda, à CPI. 

Miranda diz ter avisado a Bolso-
naro pessoalmente, ainda em março 
de 2021, de que vinha sendo pres-
sionado por superiores a acelerar a 
compra da vacina indiana Covaxin. 
Além de prever um valor em média 
1.000% mais alto, o contrato não foi 
firmado diretamente com o labora-
tório fabricante, a Bharat Biotec, e 
sim com um representante no Brasil, 
o laboratório Precisa. O pagamento, 
por sua vez, deveria ser feito a uma 
off-shore, a Madison Biotech, que tem 
sede em Cingapura, paraíso fiscal. 
Durante a conversa, mediada pelo 
irmão do servidor, o deputado Luiz 
Miranda (DEM-DF), Bolsonaro teria 
admitido saber que a negociação ti-

Alan Santos/Presidência da República

Queiroga, Milton Ribeiro, Bolsonaro e Sikêra Jr.: cena macabra
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nha o envolvimento do líder do go-
verno na Câmara dos Deputados, Ri-
cardo Barros (PP-PR). 

Entre a reunião com Bolsonaro 
e o depoimento da CPI passaram-se 
mais de 3 meses e nenhuma investi-
gação foi conduzida, o que colocou 
no colo de Bolsonaro uma possível 
acusação pelo crime de prevaricação. 
“Estamos diante de evidências de um 
crime gravíssimo”, sentenciou o se-
nador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 
“o senhor presidente da República, 
ao ser comunicado do fato crimino-
so, relata que tem suspeita de quem 
se trata e quem está operando. Estão 
dados todos os elementos do crime 
de prevaricação”, completou.

As revelações levaram a CPI a 
pedir a autorização do STF para in-
vestigar o presidente da República. 
O Ministério da Saúde prometeu pa-
gar 15 dólares por cada uma das 20 
milhões de doses da vacina indiana 
Covaxin. Um negócio de R$ 1,6 bilhão 
que a base de apoio do presidente 
Bolsonaro tenta minimizar dizendo 
que a compra não foi efetivada. Mas o 
dinheiro foi empenhado pelo Ministé-

rio da Saúde. Ou seja: não poderia ser 
usado para comprar nenhuma outra 
vacina, nenhum outro medicamento 
ou nenhum cilindro de oxigênio, 
exatamente no momento em que o 
país mais precisava. 

A denúncia resultou em três ope-
rações policiais em endereços re-
lacionados a Francisco Maximiano, 
dono da Global e da Precisa Medica-
mentos, as empresas que intermedia-
vam a compra dos imunizantes. No 
dia 17/9, a Polícia Federal vasculhou 
os endereços da Precisa em Itape-
vi e Barueri, cidades da região me-
tropolitana da capital paulista, atrás 
de documentos que pudessem tra-
zer mais detalhes da negociação. Mas 
bem antes de o coronavírus chegar 
ao Brasil, os representantes da Glo-
bal e da Precisa já circulavam pelos 
corredores do Ministério da Saúde. 
A proximidade vem da época em que 
Ricardo Barros foi ministro da Saú-
de — no governo de Michel Temer 
(MDB-SP). E foram os contratos fir-
mados entre 2016 e 2018 que levaram 
a Polícia Federal a uma segunda ação 
nos endereços vinculados a Maximi-

niano, agora para investigar fraudes 
na compra de medicamentos de alto 
custo pela pasta. Em 2017, a Precisa 
já havia embolsado R$ 20 milhões por 
remédios que nunca entregou.

O escândalo da Covaxin reper-
cutiu e ganhou espaço na mídia. O 
impeachment de Bolsonaro, que até 
então vinha sendo tratado pela opo-
sição como possibilidade remota, 
pareceu ganhar força com a revela-
ção. Mas a abertura de processos de 
afastamento depende do presidente 
da Câmara dos Deputados, a quem 
cabe a prerrogativa legal de colocar 
a proposta em pauta. A decisão, por-
tanto, está nas mãos de Arthur Lira 
(PP-AL), aliado de Bolsonaro, repre-
sentante do Centrão e correligioná-
rio de Ricardo Barros. 

Em declaração à Revista Adusp, 
o senador Humberto Costa (PT-PE), 
ex-ministro da Saúde e membro da 
CPI, lembra que já existe mais de uma 
centena de pedidos de impedimen-
to do presidente: “Bolsonaro já tem 
muitos crimes de responsabilidade. 
Não é por isso que não tem impeach-
ment. É porque ele tem uma base forte 
no Congresso Nacional, porque ainda 
há uma parcela expressiva da popula-
ção que apoia o governo dele — cada 
vez menor, mas ainda expressiva”.

Governo cambaleante, denúncias 
de corrupção dentro e fora da CPI, 
protestos crescentes e investigações 
avançando nos tribunais superiores 
levaram Bolsonaro a dar mostras cada 
vez mais frequentes de descontrole. 
Os gritos contra jornalistas mulheres 
ficaram mais estridentes. E o fantasma 
do impeachment vem acompanhado 
de outra assombração. Denunciado 
por genocídio dos povos indígenas 
no Tribunal Internacional Penal, em 

Agência Senado

General Pazuello e senador Omar Aziz, presidente da CPI
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Haia, depois que deixar o cargo Bolso-
naro poderá ser condenado por crime 
contra a humanidade. Uma outra de-
núncia mostra o quanto esse também 
é um assunto que o governo prefere 
manter embaixo do tapete. O epide-
miologista Pedro Hallal, professor e 
ex-reitor da Universidade Federal de 
Pelotas (UFPel), sustenta que o Minis-
tério da Saúde censurou a informação 
de que, em junho de 2020, a população 
indígena tinha cinco vezes mais chan-
ce de contrair o coronavírus que a 
população em geral. Ao invés de atuar 
para proteger o grupo, o governo ve-
tou projeto de lei que obrigava o for-
necimento de água potável às aldeias 
índigenas, fez vistas grossas à invasão 
de terras indígenas por garimpeiros 
e madeireiros e jogou sua tropa de 
choque no Congresso Nacional para 
aprovar o PL 490/2007, que vira de 
cabeça para baixo a demarcação das 
terras indígenas.

A morte como estratégia 
O genocídio não foi 
acidental, mas ao 
contrário resultou 
de uma “estratégia 
institucional de 
propagação do vírus”, 
que foi promovida “sob a 
liderança da Presidência 
da República”, concluiu 
a Faculdade de Saúde 
Pública após analisar 
mais de 3 mil normas 
e pronunciamentos 
federais

“E daí?”. A pergunta que reve-
lou o desdém de Bolsonaro à pan-
demia é uma entre os mais de 100 
comentários públicos feitos por ele 
e outros integrantes do governo que 
foram classificados como “propa-
ganda contra a saúde pública” no  
levantamento feito pelo Centro de 
Estudos e Pesquisas de Direitos Sa-
nitários (Cepedisa), da Faculdade de 
Saúde Pública (FSP-USP). O estudo 
colocou uma lupa sobre os mais de 3 
mil atos, normas e pronunciamentos 
relativos à Covid-19 emitidos pelo 
governo federal entre março de 2020 
e maio de 2021. A conclusão é que o 
morticínio não foi um acidente, mas 
uma “estratégia institucional de pro-
pagação do vírus, promovida pelo 
governo brasileiro sob a liderança da 
Presidência da República”.

Quando a primeira versão do ma-
peamento foi concluída, em meados 
de janeiro, o Brasil registrava 210 mil 
mortes. Menos de quatro meses de-
pois, quando a professora Deisy Ven-
tura, uma das autoras da pesquisa, 
apresentou a atualização do estudo 
a pedido de senadores, no final de 
maio, o número de mortes já tinha 
mais do que dobrado. O estudo con-
cluiu que a ideia da imunidade de re-
banho como método de controle da 
pandemia foi motor para uma incita-
ção constante à exposição e a “apolo-
gia à coragem” foi impulsionada pela 
falsa ideia de que existia um trata-
mento precoce contra o coronavírus.

A teoria da imunidade de rebanho 
traz a reboque a ideia de uma saída 
para a crise sanitária sem efeitos ad-
versos à economia. Mas para manter 
as pessoas em suas rotinas, era preci-
so encontrar o remédio para o medo 
de uma sociedade que passou a con-

viver com câmaras frigoríficas para 
acondicionar cadáveres. A cloroquina 
e os outros medicamentos que vieram 
a compor o protocolo de “tratamento 
medicamentoso precoce de pacientes 
com diagnóstico da Covid-19”, do Mi-
nistério da Saúde, ocuparam o lugar 
de “elixir” contra o medo.

O protocolo foi lançado pelo Mi-
nistério da Saúde cinco dias depois 
de Nelson Teich deixar o comando da 
pasta afirmando que não iria manchar 
sua própria história “por causa da clo-
roquina”. Àquela altura já estava claro 
que o tratamento precoce se mostrava 
ineficaz. Gonzalo Vecina, renomado 
professor da FSP-USP, entende que 
o governo precisava de um placebo 
para colocar sua estratégia em curso: 
“A perspectiva de que existe algum 
tratamento, ou preventivo ou terapêu-
tico, faz com que as pessoas tenham 
uma tendência de exposição ao risco. 
A pessoa toma um remédio e fala: ‘Eu 
não preciso me preocupar porque não 
existe risco. Eu estou protegido, seja 
porque estou tomando um remédio 
preventivo, seja porque tem um remé-
dio que eu poderei tomar caso eu fique 
doente’. Isso é muito grave”, adverte.

O protocolo do tratamento precoce 
só foi retirado do site do Ministério da 
Saúde cinco dias depois do depoimen-
to de Marcelo Queiroga, atual titular 
da pasta, à CPI da Covid-19. Nesse pe-
ríodo de um ano o Brasil viveu uma 
espécie de overdose coletiva de clo-
roquina. Os laboratórios do Exército e 
da Marinha produziram 25 vezes mais 
do medicamento do que costumavam 
produzir quando ele era destinado 
apenas para malária, o governo distri-
buiu quase 3 milhões de comprimidos 
e, last but not least, o registro de efei-
tos adversos provocados pelo remédio 

https://cepedisa.org.br/wp-content/uploads/2021/09/boletim-15-v3.pdf
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https://cepedisa.org.br/wp-content/uploads/2021/09/boletim-15-v3.pdf
https://cepedisa.org.br/wp-content/uploads/2021/09/boletim-15-v3.pdf
https://apublica.org/2021/03/o-mapa-da-cloroquina-como-governo-bolsonaro-enviou-28-milhoes-de-comprimidos-para-todo-o-brasil/
https://apublica.org/2021/03/o-mapa-da-cloroquina-como-governo-bolsonaro-enviou-28-milhoes-de-comprimidos-para-todo-o-brasil/
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cresceu mais de 650% no sistema de 
farmacovigilância da Anvisa em 2020, 
comparado com 2019.

Para dar lastro à estratégia, Bol-
sonaro contou com apoio do Conse-
lho Federal de Medicina (CFM), órgão 
presidido por acólito seu que até hoje 
mantém em vigor o parecer de abril de 
2020 no qual reconhece que não exis-
te base científica para o tratamento 
precoce à base de cloroquina e hidro-
xicloroquina, mas ainda assim admite 
seu uso em pacientes “com sintomas 
leves” ou “com sintomas importan-
tes”, assegurando que o médico que 
prescrever “não cometerá infração éti-
ca”. A cumplicidade do CFM com as 
políticas genocidas do governo federal 
não deve ficar incólume. Em setembro 
de 2021, a Defensoria Pública da União 
(DPU) ajuizou ação contra o conse-
lho, por danos morais coletivos, na 22ª 
Vara Cível da Justiça Federal de São 
Paulo, propondo anulação do parecer 
citado, indenização de familiares de 
pacientes tratados com cloroquina e 
hidroxicloroquina que vieram a fale-

cer ou sobreviveram com sequelas, pa-
gamento dos respectivos tratamentos 
e multa de R$ 60 milhões.

Além de médicos, empresários 
como Luciano Hang, da Havan, Flá-
vio Rocha, da Riachuelo, Alberto 
Saraiva, dono da rede de fast food 
Habib’s e outros apóstolos do ge-
nocídio, como satirizaram cartazes 
espalhados pelos muros da capital 
paulista, também deram suporte 
à estratégia de propagar o vírus. 
A inauguração de uma loja da Ha-
van em Belém, em outubro de 2020, 
é uma das cenas que marcaram o 
desprezo às medidas de isolamento 
— e foi objeto de acusações a Hang 
por ocasião de seu depoimento à 
CPI da Covid-19, em 29/9. O post de 
Junior Durski, sócio de Luciano Hu-
ck na rede de restaurantes Madero, 
no começo da pandemia, foi um 
marco do desleixo do setor empre-
sarial com a vida das pessoas.

“As pessoas têm que produzir, 
têm que trabalhar”, exortou Dur-
ski. “As consequências que nós va-

mos ter economicamente no futuro 
vão ser muito maiores [sic] do que 
as pessoas que vão morrer agora 
com o coronavírus. Eu sei que nós 
temos que chorar e vamos chorar 
cada uma das pessoas que morre-
rem do coronavírus. Vamos isolar 
os idosos, vamos isolar as pessoas 
que têm algum problema de saú-
de”, concedeu. “Mas nós não po-
demos, por conta de 5 mil pessoas 
ou 7 mil pessoas que vão morrer”, 
calculou, “parar o Brasil”. Afinal, 
muita gente morrerá de outras pa-
tologias ou vítima de homicídios e 
da fome, alegou, portanto “não tem 
como fechar tudo, se esconder do 
inimigo e não trabalhar”.  

O argumento de que as medidas 
de isolamento foram responsáveis pe-
lo caos econômico foi duplamente 
proveitoso para o governo: virou mu-
leta para explicar o pífio desempenho 
da economia no período que antece-
deu a pandemia e tirou do foco o fato 
de que parte da tarefa do governo 
era justamente implementar políticas 
para proteger os empregos e a renda 
das pessoas durante a crise, como o 
pagamento do auxílio emergencial. O 
governo propôs um auxílio de R$ 200, 
o Congresso aprovou um de R$ 600. 
Mesmo assim, a ajuda demorou mui-
to a chegar e acabou muito antes do 
tempo necessário para uma crise que 
já se prolonga por quase dois anos. 

Em mais de um ano de pandemia, 
Jair Bolsonaro e o governador de São 
Paulo, João Doria (PSDB), protagoni-
zaram disputas que viraram símbolo 
da polarização entre o presidente e 
os governadores. Mas Estados e mu-
nicípios também cederam às pres-
sões econômicas, foram tímidos em 
executar medidas de apoio aos seto-

Agência Senado

Senadores Aziz, Renan Calheiros, Randolfe Rodrigues e Humberto Costa

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/notificacoes-de-farmacovigilancia
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/acessoainformacao/dadosabertos/informacoes-analiticas/notificacoes-de-farmacovigilancia
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/pareceres/BR/2020/4
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/conselho-federal-de-medicina-e-processado-pela-dpu-por-liberar-uso-de-cloroquina-01102021%3Futm_campaign%3Djota_info__ultimas_noticias__destaques__01102021%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DRD%2BStation
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/conselho-federal-de-medicina-e-processado-pela-dpu-por-liberar-uso-de-cloroquina-01102021%3Futm_campaign%3Djota_info__ultimas_noticias__destaques__01102021%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DRD%2BStation
https://www.jota.info/tributos-e-empresas/saude/conselho-federal-de-medicina-e-processado-pela-dpu-por-liberar-uso-de-cloroquina-01102021%3Futm_campaign%3Djota_info__ultimas_noticias__destaques__01102021%26utm_medium%3Demail%26utm_source%3DRD%2BStation
https://www.instagram.com/tv/B-FtEpyFZT-/
https://www.instagram.com/tv/B-FtEpyFZT-/
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res atingidos pela crise e derraparam 
na adoção de medidas sanitárias efi-
cazes (vide texto sobre o caso pau-
lista na p.92).

No cabo de guerra federativo, o 
exemplo mais explícito de que é fal-
sa a ideia de que o executivo fede-
ral e os estaduais estão nas pontas 
opostas da corda é o Amazonas. Em 
dezembro do ano passado, quando os 
números de casos voltavam a cres-
cer, o governador Wilson Lima (PSC) 
determinou o fechamento de servi-
ços não essenciais e proibiu eventos 
por 15 dias. O decreto só entraria em 
vigor no dia 26 de dezembro, preser-
vando o faturamento das vendas de 
Natal.  Mas os empresários convoca-
ram um protesto. Menos de 24 horas 
depois, Lima cedeu à pressão e re-
vogou a decisão. A dimensão trágica 
desse recuo ficou clara a partir de 14 
de janeiro de 2021, quando explodiu 
a fatídica crise de abastecimento de 
oxigênio nos hospitais de Manaus, 
outro objeto importante da atenção 
da CPI da Covid-19, por implicar di-
retamente o ministro-general Pa-
zuello e seus principais assessores, 
que agiram de modo negligente ao 
extremo nesse episódio. 

Assim como em São Paulo, no Rio 
de Janeiro uma espécie de quarentena 
sanfona com um abre-e-fecha pouco 
rigoroso do comércio e serviços tam-
bém dificultou a prevenção e contri-
buiu para alongar a crise. Situação 
agravada pelo desvio de recursos des-
tinados a hospitais de campanha e à 
compra de respiradores. E, enquanto 
a população enfrentava filas à espera 
de leitos, havia vagas ociosas nos hos-
pitais de campanha.

Por essas e outras, o professor Je-
fferson Goulart, do Departamento de 

Ciências Humanas da Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação da 
Unesp, julga que a resposta à pande-
mia revelou “um federalismo primi-
tivo bastante competitivo e pouco ou 
nada cooperativo”.

A testagem que não houve 
“Basicamente, nós testamos 
as pessoas internadas, 
que estão isoladas. A 
chama da pandemia são 
os assintomáticos. Nunca 
soubemos da infecção. 
Não tomamos medidas 
para quebrar a cadeia 
de transmissão do vírus 
em nenhum momento 
da pandemia”, lamenta o 
professor Domingos Alves, 
da FMRP

Segundo um levantamento da Fo-
lha de S. Paulo, o número de leitos de 
terapia intensiva para pacientes com 
Covid-19 quase triplicou no país entre 
maio de 2020 e maio de 2021. Saiu de 
11.300 leitos para 28.100. A expansão 
de leitos hospitalares foi uma das prin-
cipais medidas dos governos estadu-
ais no combate à pandemia. Os inves-
timentos voltados para atenção aos 
casos graves da doença consumiram 
a maior parte dos R$ 40 bilhões do or-
çamento extra destinado ao Ministério 
da Saúde para o combate à  pandemia.

As taxas de ocupação de leitos de 
UTI passaram a ser um dos principais 
indicadores para a adoção de medidas 
de restrição de circulação. Esse critério, 

porém, é uma espécie de jabuticaba. 
Enquanto a maioria dos países optou 
por reforçar seus sistemas de vigilân-
cia epidemiológica e controlar o surgi-
mento de novas infecções, o Brasil es-
colheu monitorar casos graves e leitos 
de terapia intensiva. Gastão Wagner, 
professor do Departamento de Saú-
de Coletiva da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade de Campinas 
(Unicamp), entende que esse critério 
custou caro e foi pouco eficiente. Ele 
disse à Revista Adusp que se os recursos 
extras tivessem sido destinados à aten-
ção primária, responsável pela vigilân-
cia epidemiológica, os gastos teriam si-
do menos da metade dos R$ 40 bilhões. 
Além disso, o número de casos poderia 
ter sido cerca de 66% menor.

“Nós não conseguimos fazer o 
diagnóstico rápido dos casos, notificar 
quem deu positivo, procurar as pessoas 
em casa por telefone, viabilizar o blo-
queio, o isolamento dessas pessoas em 
casa ou com o trabalho intersetorial 
com o pessoal da assistência social pa-
ra conseguir alugar quartos, pensões”, 
explicou Wagner. “Ver onde essas pes-
soas circularam nos últimos cinco dias 
e fazer bloqueio nesses lugares. Fechar 
a sala de aula, fechar um pedaço da 
fábrica. ‘Visitou outras famílias?’ Ir lá 
na outra família e fazer os exames, ver 
quem está sintomático, quem é assin-
tomático”. A chamada busca ativa de 
pacientes, mapeamento de pessoas que 
tiveram contato com pessoas infecta-
das e estratégias de bloqueio dos casos 
diagnosticados foram os métodos elei-
tos pelos países que apresentaram as 
melhores respostas à pandemia, como 
Nova Zelândia, China e Vietnã.

Domingos Alves, professor do De-
partamento de Medicina Social da Fa-
culdade de Medicina de Ribeirão Pre-
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to (FMRP-USP), calcula que se tives-
sem sido tomadas medidas adequadas 
desde o começo da pandemia, três 
de cada quatro mortes poderiam ter 
sido evitadas. Ele concorda que faltou 
diagnóstico: “Nós fazemos 3,1 testes 
por caso confirmado. A recomenda-
ção da OMS é de 10 a 30. Basicamente, 
nós testamos as pessoas que estão 
internadas, mas as pessoas que estão 
internadas estão isoladas. Quem é a 
chama da pandemia são os assinto-
máticos. Nós nunca soubemos sobre a 
infecção”, sentencia. “Nós não toma-
mos medidas para quebrar a cadeia 
de transmissão do vírus em nenhum 
momento da pandemia”.

No dia 25 de maio de 2021 foi con-
firmada a primeira morte no país pela 
variante Delta do SARS-Cov-2, mais 
infecciosa que o vírus sem mutação. 
O temor dos epidemiologistas é que 
com a incapacidade que demonstrou 
em fazer a vigilância de casos, o país 
pode voltar a enfrentar dificuldades.

Quando a pandemia chegou ao Bra-
sil encontrou o SUS combalido pela 
criminosa política de teto de gastos 
implantada desde o governo de Michel 
Temer (“PEC da Morte”) e sem que 
houvesse uma coordenação clara por 
parte do Ministério da Saúde. Assim, 
avalia Gastão Wagner, o Brasil perdeu 
a oportunidade de dar maior muscu-
latura à parte do SUS que vai além 
dos hospitais. Mas ele reconhece que 
houve ao menos um ganho simbólico: 
“O SUS tem muitos nomes, ou seja, não 
tem nenhum. É o postinho de saúde, o 
pronto-socorro da prefeitura... O SUS 
não tem marca e com a pandemia o 
SUS foi identificado e entrou no co-
tidiano, na conversa, no discurso, na 
preocupação de grande parte das fa-
mílias dos brasileiros e brasileiras”.

“Pesquisa observacional” 
Revelações da CPI apontam 
conexão do governo federal 
com a Prevent Senior, que  
aplicou medicamentos 
do kit Covid sem consulta 
prévia aos pacientes ou às 
famílias, mandou alterar 
prontuários e escondeu 
diversos óbitos causados 
pela doença

Quando se imaginava que a CPI 
do Senado já havia escarafunchado 
tudo que havia de ilícito na gestão 
do governo federal relativamente à 
pandemia, quando se pensava que 
a corrupção bilionária e os crimes 
de responsabilidade do presidente e 
seu entorno na questão das vacinas 
já representavam o ápice em matéria 
de sordidez, eis que surge um novo e 
aterrorizante escândalo.

Os senadores oposicionistas apu-
raram que o grupo de medicina Pre-
vent Senior, especializado na oferta 
de planos de saúde a idosas e idosos, 
determinou o uso terapêutico de hi-
droxicloroquina, azitromicina e iver-
mectina — o chamado “kit Covid” — 
em pacientes de Covid-19 sem o con-
sentimento deles ou de suas famílias, 
com a finalidade de fornecer suporte 
empírico ao discurso governamental 
e à tese do “tratamento precoce”. Ou 
seja: houve o desenvolvimento e apli-
cação de um protocolo experimental, 
em comum acordo com o governo Bol-
sonaro, em função do qual pacientes 
passaram a receber o “kit Covid”. O 
agravante é que esse experimento não 

foi submetido às autoridades compe-
tentes, nem a comitês de ética médica.

Outras revelações escabrosas vie-
ram à tona. Médicos que trabalharam 
na Prevent Senior denunciaram o fato 
de que a empresa não apenas os coagia 
a prescrever o kit Covid, mas ainda os 
obrigava a alterar o código da doença 
(CID) no prontuário de pacientes que 
conseguiam curar-se e, inversamente, 
de outros que teriam ido a óbito. prá-
tica que acabou sendo confirmada pelo 
próprio diretor-executivo da Prevent 
Senior, Pedro Benedito Batista Junior, 
durante depoimento à CPI no dia 22/9. 
Em resumo, a operadora de saúde te-
ria escamoteado muitas mortes por 
Covid-19 ocorridas em seus hospitais. 
Uma delas foi a do conhecido médi-
co negacionista Anthony Wong, que 
atendido no hospital Sancta Maggiore, 
da Prevent Senior, veio a falecer no 
quinto dia de internamento. De acordo 
com a revista piauí, a médica respon-
sável por seu tratamento foi ninguém 
menos que Nise Yamaguchi, uma das 
lideranças do “gabinete paralelo” que 
teve seu sigilo de comunicações que-
brado pela CPI.

A advogada Bruna Morano, que 
representa o grupo de médicos, de-
clarou à CPI, em 28/9, que a Prevent 
Senior tinha certeza de que não seria 
fiscalizada pelos órgãos de vigilân-
cia sanitária, sentindo-se portanto 
em condições de iniciar o protocolo 
experimental sem maiores preocu-
pações. O impressionante é que tal 
tranquilidade teria surgido de con-
tato com integrantes do chamado 
“gabinete paralelo”. “A Prevent Se-
nior tinha segurança [de] que ela não 
sofreria fiscalização do Ministério da 
Saúde ou de outros órgãos vincula-
dos ao Ministério da Saúde. Inclusive 

http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04329572
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04329572
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04329572
http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04329572
https://piaui.folha.uol.com.br/morte-em-segredo/
https://piaui.folha.uol.com.br/morte-em-segredo/
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[sic] foi essa segurança que fez nas-
cer neles o interesse de iniciar um 
protocolo experimental, cientes de 
que não seriam devidamente inves-
tigados ou averiguados pelo ministé-
rio”, disse Bruna em depoimento aos 
senadores.

Na justiça, o castigo veio a cavalo. 
No final de setembro, o juiz Guilher-
me Santini Teodoro, da 30ª Vara Cí-
vel, determinou liminarmente que a 
Prevent Senior deposite R$ 1,92 mi-
lhão em juízo para o pagamento do 
tratamento de Carlos Alberto Reis, 
de 61 anos. Inicialmente atendido 
no Hospital Sancta Maggiore, Reis 
recebeu o kit Covid e, apesar de seu 
estado grave, não foi internado na 
UTI. Só se salvou porque a família 
decidiu transferi-lo para o Hospital 
Albert Einstein.

A conspiração do governo Bol-
sonaro com a Prevent Senior pode 
não ter sido a única. Há indícios de 
que também o grupo Hapvida, um 
dos maiores do setor de planos de 
saúde, atuou em dobradinha com 
o governo federal, a ponto de obri-
gar seus médicos a prescreverem 
os medicamentos do kit Covid, sob 
pena de demissão. No dia 28/9, mais 
de um ano após as primeiras de-
núncias, a Agência Nacional de Saú-
de Suplementar  (ANS) finalmente 
efetuou uma diligência nos escri-
tórios do grupo em Fortaleza (CE) 
e Ribeirão Preto (SP) para levantar 
documentos. Nesta última cidade 
opera o grupo São Francisco, uma 
operadora local que foi comprada 
pelo Hapvida em 2019 e de quem 

este herdou, por exemplo, contratos 
com a Universidade de São Paulo.

As conexões entre o Palácio do 
Planalto e setores do capital também 
levaram a CPI da Covid-19 a convo-
car e colher o depoimento de Lucia-
no Hang, o histriônico dono da loja 
de departamentos Havan, investigado 
por financiar as atividades do bloguei-
ro de extrema-direita Allan dos San-
tos, responsável pela produção de fake 
news. Hang é réu no Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) por sua participação na 
fraude eleitoral praticada na eleição 
presidencial de 2018. 

O senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) apresentou em 20/10 a 
versão inicial do relatório final da 
CPI, que indicia 66 pessoas e duas 
empresas (Precisa e VCT Log). Nele, 
Jair Bolsonaro é acusado de incorrer 
em nove crimes diferentes, entre os 
quais prevaricação, “epidemia com 
resultado morte”, charlatanismo e 
“crimes contra a humanidade, nas 
modalidades extermínio, persegui-
ção e outros atos desumanos”. O ge-
neral Eduardo Pazuello, ex-ministro 
da Saúde, e o atual ministro Marcelo 
Queiroga foram indiciados por epi-
demia com resultado morte e pre-
varicação. Pazuello é acusado ainda 
de crimes contra a humanidade. Os 
ministros Onix Lorenzoni (Casa Civil), 
general Walter Braga Netto (Defesa) e 
Wagner Rosário (Controladoria Geral 
da União) também foram indiciados, 
por crimes diversos. 

O relatório indicia vários inte-
grantes do chamado “gabinete pa-
ralelo”, por envolvimento na apo-

logia ao “tratamento precoce” da 
Covid-19 — Paolo Marinho Andrade 
Zanotto, professor do Instituto de 
Ciências Biomédicas (ICB-USP), a 
médica Nise Hitomi Yamaguchi, o 
empresário Carlos Wizard Martins 
e o deputado federal Osmar Terra 
(MDB) — todos acusados de epide-
mia com resultado morte. “O ônus 
da prova é do acusador”, declarou 
Zanotto ao portal G1. 

São indiciados igualmente o(a)s 
deputado(a)s Ricardo Barros, Eduar-
do Bolsonaro (PSL-SP), Carla Zam-
belli (PSL-SP) e Bia Kicis (PSL-DF), 
o senador Flávio Bolsonaro (Patrio-
ta-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos), bem como Fernan-
do e Eduardo Parrillo, proprietários 
da Prevent Senior, e Pedro Benedito 
Batista Jr., seu principal executivo, 
os três últimos por crimes contra a 
humanidade, falsidade ideológica e 
colocar em perigo a vida ou saúde 
de outrem. A versão definitiva do 
relatório foi aprovada pela CPI em 
26/10, por 7 votos a 4. O número 
final de pessoas físicas indiciadas 
passou a 78 — o novo rol inclui o 
governador Wilson Lima (AM). Có-
pias do relatório foram entregues 
pessoalmente pela cúpula da CPI 
ao presidente do STF e ao procu-
rador-geral da República. Iniciada 
no momento em que as estatísti-
cas nacionais computavam 400 mil 
mortes por Covid-19, quando a CPI 
encerrou suas atividades o país ha-
via chegado à trágica marca oficial 
de 606.293 óbitos diretamente cau-
sados por essa patologia.

Nota
1  Jornalista. Especial para a Revista Adusp. Colaborou Pedro Estevam da Rocha Pomar.
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sEtE dE sEtEmbro foi 
um novo capítulo da 
Estratégia do mEdo

Cristina Charão1

Eraldo Peres/AP Photo

Generais Walter Braga (ministro da Defesa) e Hamilton Mourão (vice-presidente) ao lado de Jair Bolsonaro no comício 
da Avenida Paulista em 7/9/2021: apoteose do neofascismo independe do maior ou menor êxito das manifestações



82   Revista Adusp   novembro 2021 www.adusp.org.br/imprensa/revista-adusp

A primeira versão deste texto 
foi escrita às vésperas do dia 
7 de setembro. Antes, por-

tanto, que acontecessem as mani-
festações convocadas diretamente 
pelo presidente da República contra 
a própria República. Este poderia ser 
um desafio intransponível para se 
realizar a análise que se apresenta a 
seguir. Mas, infelizmente, não é. Jair 
Bolsonaro, dada sua larga experiên-
cia de lidar com artefatos explosivos, 
poderia ter armado um traque, um 
rojão ou uma bomba. Mas indepen-
dentemente do estouro do Dia da 
Independência de 2021, o estrago já 
havia se consumado.

O que aconteceu no “Dia da Pá-
tria” não alterou substantivamen-
te a correlação de forças existente 
no país. Entre 6 e 8 de setembro, os 
bolsonaristas tentaram repetir a tá-
tica adotada pelos partidários de Do-
nald Trump no Capitólio para evitar 
a posse de Joe Biden, embora tendo 
como alvo principal não o Congresso 
Nacional, mas o Supremo Tribunal 
Federal (STF). O intento não vingou. 
Mesmo assim, Bolsonaro conseguiu 
realizar manifestações expressivas 
em Brasília e São Paulo, ainda que 
a custo de expedientes nada demo-
cráticos, como a arregimentação de 
“militantes” remunerados e o uso de 
um helicóptero militar para sobre-
voar a Esplanada dos Ministérios. 

Do outro lado do espectro po-
lítico, embora muitas pessoas te-
nham se deixado intimidar pelas 
ameaças bolsonaristas, partidos 
políticos de esquerda e movimen-
tos sociais não fizeram feio e con-
seguiram mobilizar parte de suas 
bases para atos de protesto contra 

o governo federal. Na capital pau-
lista, driblaram a surpreendente 
proibição do governador João Do-
ria (PSDB) — que preferiu liberar 
a Avenida Paulista para os apoia-
dores do seu adversário e ex-alia-
do Bolsonaro — e obtiveram uma 
liminar judicial que lhes garantiu 
a realização de um ato no Vale do 
Anhangabaú. 

Como se pode constatar, não 
ocorreu um autogolpe, como muitas 
vezes sugere o discurso do presi-
dente — tanto é que não estamos 
na clandestinidade, ao menos por 
enquanto. Não importa: a exposi-
ção prolongada das instituições bra-
sileiras ao bolsonarismo já deixou 
rachaduras nas bases da democra-
cia. “Os efeitos do que Bolsonaro 
vem fazendo desde o primeiro dia 
já marcaram o sistema político de 
uma forma muito difícil de recupe-
rar, porque a desconfiança que ele 
gera nas instituições democráticas é 
gravíssima”, comenta Andréa Frei-
tas, professora de Ciência Política 
na Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) e coordenadora 
do Núcleo de Instituições Políticas 
e Eleições do Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap). 
“Democracia é um equilíbrio fino, 
onde a confiança dos atores polí-
ticos uns nos outros e a confiança 
da população legitimam a autorida-
de de quem está no cargo político. 
Bolsonaro retira legitimidade dos 
governadores, do Supremo Tribunal 
Federal, do Congresso Nacional. Isso 
está dado, mesmo sem ninguém na 
rua no 7 de setembro”.

Ainda que não tenham saído às 
ruas mais do que 100 mil bolso-

naristas em São Paulo e Brasília, 
a mais recente escalada na crise 
institucional precisa ser entendida 
como isso mesmo: “a mais recen-
te”. Não é a primeira, tampouco 
será a última. Afinal, o estado de 
crise permanente é a maneira de go-
vernar bolsonarista. Ou melhor, de 
não governar. “O governo se com-
porta como movimento, ativando 
suas bases permanentemente, não 
deixando ninguém descansar. E 
por manter a tensão permanen-
te, torna desimportante o fato de 
não apresentar nenhum resultado 
em política pública”, avalia Cláudio 
Couto, professor de Ciência Política 
da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Daí, por exemplo, os desastres 
mancheteados no último perío-
do terem influência eleitoral, mas 
não ajudarem a arrefecer as de-
monstrações de força do bolsona-
rismo. A falência da política eco-
nômica evidenciada na carestia 
dos combustíveis e alimentos, os 
esquemas farsescos de corrupção 
levantados pela CPI da Pandemia, 
a crise hídrica e o iminente racio-
namento de energia elétrica aca-
bam sendo secundarizados no de-
bate público pelas agendas espeta-
culosas e declarações “polêmicas” 
do presidente. Ou seja, o tensio-
namento construído ao longo de 
agosto por Bolsonaro e lideranças 
do bolsonarismo não foge ao sur-
rado script várias vezes retoma-
do desde as eleições de 2018. Po-
rém, ele parece “mais tenso” que 
outros — e, talvez, o desenrolar 
destes primeiros dias de setembro 
tenham confirmado que, sim, a 
corda foi esticada.
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Bolsonaro mira em 2022 
O ministro Alexandre 
de Moraes, do STF, 
demonstrou poder 
ao mandar a Polícia 
Federal prender o 
ex-deputado federal 
Roberto Jefferson 
(PTB) e, às vésperas 
do 7 de setembro, 
emitir novos mandados 
de prisão: contra o 
blogueiro Wellington de 
Souza e contra o auto-
intitulado “líder dos 
caminhoneiros”  
Zé Trovão

O fato de estarmos a um ano do 
início da campanha eleitoral precisa 
entrar no balanço. Não é uma coin-
cidência que a crise em andamento 
tenha se iniciado com as bravatas do 
voto impresso e derivado para uma 
“especialização” das constantes re-
clamações sobre o STF, passando da 
grita genérica para ameaças diretas 
ao atual presidente do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), ministro Luis 
Roberto Barroso, e ao futuro, Ale-
xandre de Moraes.

Bolsonaro mira, portanto, muito 
mais em 2022 do que no próximo 
mês. Assim, o temor de um bombás-
tico autogolpe se dissipa, mas per-
manece como ameaça de não reco-
nhecimento do resultado eleitoral. E, 
novamente, independentemente das 
condições reais de Bolsonaro realizar 

o que ameaça, o estrago já está feito. 
“O voto é um processo que legitima 
quem ocupa determinada posição”, 
lembra Andréa Freitas. “Bolsonaro 
pode não se reeleger, mas o próximo 
presidente terá de lidar com o fato 
de que as pessoas não confiam nas 
instituições e com o esvaziamento da 
autoridade do cargo”.

Apesar disso, as instituições re-
sistem.

O STF leva adiante o inquéri-
to aberto após o surto anterior de 
atos contra a democracia, no início 
do período da pandemia e inspira-
do numa suposta intervenção do 
Supremo no direito de ir e vir ao 
permitir que governadores e pre-
feitos decidissem por medidas de 
restrição de mobilidade para con-
ter casos de Covid-19. O ministro 
Moraes demonstrou poder ao man-
dar a Polícia Federal prender o ex-
-deputado federal e ex-presidente 
nacional do Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), o neobolsonarista 
Roberto Jefferson, em 13 de agos-
to. E às vésperas do 7 de setembro 
emitiu mandados de prisão contra 
dois outros expoentes do bolsona-
rismo: o blogueiro Wellington Ma-
cedo de Souza e o auto-intitulado 
“líder dos caminhoneiros” Zé Tro-
vão. Ambos são alvos do inquérito 
sobre os atos antidemocráticos e 
violaram ordem de não se manifes-
tar nas redes sociais.

O TSE, por sua vez, deve começar 
a avaliar as provas levantadas pelo 
inquérito das fake news, aberto pelo 
STF, tornando possível a cassação da 
chapa Bolsonaro-Mourão e a decre-
tação da inelegibilidade de ambos.

No Senado, a CPI avança sobre 
o líder do governo na Câmara, Ri-

cardo Barros, além de fazer au-
mentar, a cada nova sessão, o já 
vasto rol de crimes de responsabi-
lidade cometidos pelo presidente 
da República ou por seus auxilia-
res, parceiros e familiares. A casa 
também rejeitou o pedido de im-
peachment do ministro Alexandre 
de Moraes, assinado pelo próprio 
Bolsonaro.

Já a Câmara dos Deputados, ape-
sar do recente acordo de pacifica-
ção entre Planalto e Centrão pago 
por meio de cargos no primeiro 
escalão e gordas emendas ao Orça-
mento, acabou por protagonizar a 
principal derrota bolsonarista do 
período, ao jogar no lixo a PEC que 
instituia o voto impresso. Votação 
que ocorreu, lembremos, após o 
tragicômico desfile de veículos mi-
litares pela Esplanada.

Risco das pequenas 
violências 
“Bolsonaro passa para 
sua base a mensagem de 
que tenta conversar com 
o sistema, mas que como 
excluído do processo está 
perdendo o jogo. Aí, ele 
baixa o tom para parecer 
que está tentando o 
diálogo, e em seguida fala 
outro absurdo”. O “sobe-
e-desce” constrói medo, 
que inibe a oposição 
e impulsiona a base 
bolsonarista
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Apesar de alvissareiras, todas 
estas resistências acabam retroali-
mentando a narrativa bolsonarista. 
“Sou um homem simples, sempre 
fui escanteado pelo sistema, e nem 
como presidente me deixam tra-
balhar”, repete ele com variações. 
“Bolsonaro passa uma mensagem 
para sua base de que tenta conver-
sar com o sistema, mas que, como 
excluído desse processo, está per-
dendo o jogo. Aí, ele baixa o tom 
para parecer que está tentando o 
diálogo e, em seguida, fala outro 
absurdo. Esse sobe-e-desce constrói 
medo, que, para a oposição, fun-
ciona como inibidor e, para a base 
bolsonarista, como impulsionador”, 
resume Andréa Freitas.

Ou seja: apesar de o desempe-
nho nas pesquisas eleitorais e a 
avaliação de Bolsonaro serem ne-
gativos para ele, o discurso de ví-
tima permanente do sistema fun-
ciona muito bem com parte da base 
fixa e fiel do bolsonarismo, que se 
enxerga de modo parecido. Como 

aponta Cláudio Couto, é a “clas-
se média-média, de pequenos em-
preendedores, pequenos empresá-
rios, certos profissionais liberais, 
que compõe esta base bolsonarista 
mais ideologizada”.

Esta base fiel gira em torno de 
15% da população, porcentagem 
que, segundo pesquisa do Institu-
to Datafolha divulgada no início 
do julho, “concorda sempre” com 
as afirmações de Bolsonaro. Nela, 
além dos grupos já apontados, Cou-
to ressalta a presença dos evangé-
licos ultraconservadores; dos se-
tores “mais atrasados” do campo 
(fazendeiros, madeireiros, garimpo 
ilegal) e militares e policiais. Neste 
momento, Couto vê um “atiçamen-
to” maior entre todos os grupos, 
com exceção dos evangélicos, cada 
vez mais restritos a poucas deno-
minações cujas lideranças seguem 
sustentando Bolsonaro publica-
mente. E esta radicalização aumen-
ta, de cara, o risco das pequenas 
violências.

“Estes são os que estão dispostos 
a ir para briga, inclusive correndo 
risco. É neste grupo que está o pe-
rigo, porque podemos partir para 
várias formas de violência política. 
Pode ser desde ir às vias de fato com 
seus adversários, até ataques indire-
tos, prática de danos — como o bol-
sonarista que fura o pneu do vizinho 
de esquerda, que ‘sacaneia’ um cole-
ga no trabalho e provoca sua demis-
são”, avalia o professor da FGV. Pe-
quenas violências diárias que ajudam 
a manter o medo em alta.

Obviamente, este risco se agrava 
na medida em que a base armada do 
bolsonarismo foi literalmente mu-
niciada por seguidas normas do go-
verno federal que liberam a compra 
e uso de armamentos e munições. A 
milicialização já vista nos ambientes 
rurais e em áreas de floresta acaba se 
expandindo para os médios e gran-
des espaços urbanos, com o cresci-
mento principalmente dos clubes 
de caça e tiro. Sem falar, claro, nas 
milícias propriamente ditas.

Lela Beltrão/El País

Cabo da reserva do Exército no 7/9/2021: típico exemplar da base social do bolsonarismo
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Armas e desarmes 
Levantamento 
conduzido pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública sobre o 
comportamento político 
de policiais civis, 
militares e federais 
revela que 38% dos 
agentes policiais do país 
estão ligados a perfis 
bolsonaristas em redes 
sociais. Entre os policiais 
militares a participação 
chega a 48% 

Ao mesmo tempo, os acenos de 
“sublevação por cima” feitos por 
Bolsonaro assanham e ampliam a 
sua base nas forças de segurança pú-
blica. Nos primeiros dias de setem-
bro, o Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública divulgou os resultados do 
estudo especial “Política entre os Po-
liciais Militares, Civis e Federais no 
Brasil”. O levantamento acompanha 
o comportamento de servidores das 
forças de segurança de várias pa-
tentes nas redes e mostra que 38% 
mantêm vínculos ativos com páginas 
ou perfis bolsonaristas (17%) ou bol-
sonaristas radicais (21%). Entre 2020 
e 2021, o número total de policiais 
circulando nestes ambientes cres-
ceu 27%. Os policiais militares têm o 
maior índice de presença: 48% estão 
em algum dos grupos bolsonaristas, 
mais ou menos radicais.

Não se deve estranhar, portanto, os 
relatos de jornalistas que acompanham 
grupos bolsonaristas sobre publicações 
e mensagens de policiais e militares 
ajudando a insuflar os atos de setem-
bro. Nem tampouco o extemporâneo 
pronunciamento de um coronel da ati-
va da Polícia Militar de São Paulo, que 
tinha sob comando sete batalhões e foi 
afastado no dia seguinte pelo governa-
dor Doria. Em tese, um papel mais enér-
gico dos governos estaduais tende a fre-
ar a adesão institucional das PMs a um 
movimento mais brusco de Bolsonaro.

Já o apoio das Forças Armadas aos 
desejos do ex-capitão é um capítulo à 
parte. Em entrevista ao podcast Lado B 
do Rio, o coronel da reserva do Exército 
e mestre em ciências militares Marcelo 
Pimentel ressalta que não é possível 
dissociar Bolsonaro do que ele chama 
de “Partido Militar”. Para Pimentel, o 
presidente é resultado da atuação des-
tes militares que se organizam em tor-
no de um ideário fortemente conserva-
dor e constituído a partir da formação 
dos atuais oficiais-generais no período 
final da Ditadura Militar (1964-1985).

Pimentel lembra que, apesar de 
ser considerado um pária, a presença 
de Bolsonaro no contato com os pra-
ças e oficiais de baixa patente foi lar-
gamente incentivada quando ele ain-
da concorria ao cargo de deputado. 
Ali nascia o “Mito”. Porém, o “Partido 
Militar” não necessariamente vá ca-
minhar com ele até o final. Por seu 
despreparo, Bolsonaro é um fanto-
che que pode não ser mais útil, caso 
“queime o filme” do país e das Forças 
Armadas em suas relações internas e 
externas. Além disso, a aproximação 
entre a agenda militar e o neolibera-

lismo empurraria os militares em di-
reção à chamada Terceira Via. Daí as 
fontes militares que falam em off e em 
on com a mídia, ora a favor, ora como 
“moderadores” de Bolsonaro, esta-
belecendo-se como fiéis da balança 
de um futuro próximo sem o “Mito”, 
mas também sem “a esquerda”.

Estas movimentações das Forças 
Armadas podem ser entendidas dentro 
do que Cláudio Couto chama de pro-
cesso de depuração. “Na medida em 
que o bolsonarismo trabalha na base 
da radicalização constante, ele promo-
ve uma depuração, alguns setores vão 
vendo que é loucura demais”, avalia. 
Incluem-se, aí, os manifestos recentes 
que surgem com assinaturas de pe-
sos-pesados do Produto Interno Bruto 
(PIB), incluindo o setor financeiro, ou 
mesmo de setores do agronegócio, es-
pecialmente o mais internacionaliza-
do. Ou ainda o caricato caso do cantor 
Sérgio Reis. “Disse que ia tirar o mi-
nistro do STF a tapa, depois tem crise 
de glicemia. É radical até a página 2”, 
ironiza o professor da FGV. “Mas há 
segmentos que são mesmo radicais até 
a página 2. E o discurso de Bolsonaro 
tem este duplo efeito: vai diminuindo 
a base, vai ficando mais restrita, mas 
vai ficando mais radicalizada”.

A “boa notícia”, digamos assim, é 
que não há golpe possível sem a par-
ticipação dos grandes atores do mer-
cado sustentando os golpistas. E se o 
PIB ainda não embarcou nessa aven-
tura, dificilmente embarcará em um 
ano. Ainda assim, o traque retumban-
te deste 7 de setembro e dos dois anos 
e nove meses que o antecederam vai 
ecoar na vida cotidiana das brasileiras 
e brasileiros por muito, muito tempo.

Nota
1  Jornalista. Especial para a Revista Adusp.
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CONJUNTURA

pandEmia, nEgacionismo 
pErvErso E prEcarização do 

trabalHo no brasil
Vera Lucia Navarro e Elisabeth Spinelli de Oliveira1

A Covid-19 assusta 
o  mundo,  mas não 
o  p r e s i d e n t e  d a 
República: “Não vai ser 
uma gripezinha que vai 
me derrubar não, tá ok?” 
(Jair Messias Bolsonaro, 
20/3/2020)
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Em 11 de março de 2020, a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou a Covid-19 

como uma pandemia causada pelo 
coronavírus (SARS-CoV-2). Ao que 
se sabe as primeiras ocorrências se 
deram nos dois maiores centros ur-
banos do país, São Paulo e Rio de 
Janeiro. As primeiras mortes tam-
bém ocorreram nestas duas cidades, 
sendo o primeiro registro na cidade 
de São Paulo.

Interessante lembrar que a pan-
demia surgiu primeiramente nos 
grandes centros urbanos do país, 
trazida da Itália por membros das 
elites nacionais e outros viajantes. 
No entanto o primeiro óbito ocorri-
do no Rio de Janeiro, em 17 de março 
de 2020, foi de uma empregada do-

méstica moradora de Miguel Pereira, 
Sul Fluminense, cidade a 120 km de 
distância da casa de seus patrões no 
Alto Leblon, onde foi infectada.

Em âmbito global a pandemia 
ocorre em meio a uma crise histórica 
do capitalismo, uma das maiores nas 
últimas décadas. No Brasil, a crise e a 
pandemia tiveram efeitos sinérgicos, 
fomentando o escalamento de crises 
em curso de outras naturezas como 
a econômica, a política, a social e a 
ideológica. Há um consenso de que 
esse cenário foi agravado por ações e/
ou omissões do executivo federal, que 
trabalhou e trabalha contra o que foi 
dito por cientistas e por organizações 
sanitárias nacionais e internacionais.

A ocorrência de pandemias no 
século XXI era prevista. Dados da 

OMS atestam que entre 2001 e 2018 
surgiram 1.483 epidemias em 172 
países. Em 2019, a Johns Hopkins 
University estimou pelo índice de 
Segurança Global de Saúde (ISGS) 
as capacidades mundiais de enfren-
tamento de doenças. Os resultados 
mostraram que a maioria dos países 
estava despreparada, o que a Co-
vid-19 veio confirmar. No entanto, 
com relação ao ISGS, graças ao Sis-
tema Único de Saúde (SUS) — pelas 
políticas de vigilância sanitária, alto 
padrão de qualidade dos laborató-
rios de pesquisa e abrangência — o 
Brasil ficou em primeiro lugar na 
América Latina, e em vigésimo-se-
gundo entre 195 países estudados. 
O Brasil foi considerado dentre os 
melhor preparados para o enfren-
tamento de possíveis pandemias. 
Tal reconhecimento adveio, dentre 
outras causas, pelo sucesso brasi-
leiro frente à epidemia de gripe de 
H1N1, em 2009, quando 80 milhões 
de brasileiros foram vacinados em 
apenas três meses. O SUS angariou 
reputação de sucesso, à vista de to-
do o mundo, também com relação 
à sua atuação frente à AIDS e à zika.

Apesar de o Brasil ter condições 
de enfrentar a Covid-19, os resulta-
dos têm sido péssimos, agravados 
em 2021, quando em quatro meses 
o número de mortes pela doença foi 
maior que o corrido durante 2020. É 
aceito entre cientistas que parte des-
sas mortes poderia ter sido evitada. 
Para P. Hallal, da Universidade Fe-
deral de Pelotas, “três a cada quatro 
mortes no Brasil pela Covid-19 pode-
riam ter sido evitadas não fosse o go-
verno federal e o Ministério da Saú-
de terem um trabalho tão vexatório 
no enfrentamento da pandemia”.

O negacionismo do primeiro mandatário e o antagonismo 
do executivo federal brasileiro aos executivos estaduais e 
municipais fizeram do Brasil exemplo de descoordenação 
e incompetência administrativa no combate à Covid-19. 
Pressionados por grupos econômicos, legislativo, judiciário 
e executivos estaduais e municipais cotidianamente 
alteram o que é permitido ou não. A população, confusa e 
fragilizada, arrisca-se em nome da sobrevivência. Ataques 
aos salários e às condições de trabalho agravam-se com 
a falta de uma política de apoio contínuo à população 
trabalhadora
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Se o país tinha o SUS, importan-
tes centros de pesquisas e tempo — 
afinal houve um retardo para a pan-
demia originária da China chegar ao 
Brasil — por que os dados são o que 
são? Fatores como vasto território, 
ou o binômio população grande/po-
breza, podem ser descartados frente 
a comparações com a China, e com 
os outros países da América do Sul, 
cujos ISGS são muito menores do que 
os do Brasil.

O desempenho dos EUA, o país 
de maior ISGS, sob a administra-
ção Trump indica por outro lado 
como podem ser perversas as in-
fluências políticas na coordenação 
do combate à Covid-19, mesmo em 
meio a riqueza e poder. No caso 
brasileiro, a interferência, como a 
nomeação de militares (em maio de 
2020) e a falta de coordenação do 
Ministério de Saúde praticamente 
invalidaram a capacidade do SUS 
de responder às demandas da Co-
vid-19. As quatro trocas no coman-
do do Ministério sem justificati-
vas plausíveis — inclusive o pedido 
de demissão do próprio ministro, 
após somente 29 dias no cargo — 
são sinais do descompromisso do 
executivo federal com a saúde da 
população brasileira.

Nem as experiências acumula-
das por mais de 40 anos do Progra-
ma Nacional de Imunizações (PNI) 
foram capazes de evitar o número 
recorde de óbitos, que expressos 
em termos relativos (mortes/mi-
lhão de habitantes) são, respecti-
vamente, 2.819 para o Brasil, 2.175 
para os EUA e 324 para a índia; e 
em termos absolutos, 603 mil mor-
tes no Brasil, 724 mil nos EUA e 452 
mil na índia (17/10/2021).

Tratamento precoce? 
As atitudes de Jair 
Bolsonaro beiram o 
charlatanismo, definido 
como a prática de 
“inculcar ou anunciar 
cura por meio secreto ou 
infalível”. O artigo 283 do 
Código Penal determina 
pena de detenção de três 
a 12 meses e multa aos 
condenados por tal crime

O presidente brasileiro se desta-
ca de outros negacionistas no âm-
bito internacional pela amplitude 
e persistência de ações danosas co-
mo o apoio ao tratamento precoce, 
sem comprovação científica, que 
pode causar efeitos negativos na 
saúde. Segundo a imprensa nacio-
nal, Bolsonaro fez entre março e 
julho de 2020 declarações sobre a 
hidroxicloroquina em 27 dias dife-
rentes: “Não posso afirmar, porque 
não sou médico nem pesquisador, 
mas as informações [são de que] 
já deu certo, já deu certo”, e “Clo-
roquina não tem efeito colateral” 
(26/3); “A cloroquina está dando 
certo em tudo que é lugar” (29/3). 
Entre as manifestações inclui-se 
a desastrada tentativa de interlo-
cução com emas nos gramados do 
Palácio do Planalto (24/7). Recen-
temente, Bolsonaro voltou a men-
cionar o uso de hidroxicloroquina, 
agora por nebulização, que é uma 
forma inadequada e até mesmo le-
tal de aplicação (19/3/21).

Tais atitudes beiram o charlata-
nismo, definido como a prática de 
“inculcar ou anunciar cura por meio 
secreto ou infalível”. O artigo 283 
do Código Penal determina pena de 
detenção de três a 12 meses e multa 
aos condenados por tal crime. Im-
portante ressaltar que os gastos da 
União com hidroxicloroquina, iver-
mectina, azitromicina e outros fár-
macos somaram R$ 89.597.985,50 
(BBC News Brasil, 2/2021). O labo-
ratório do Exército é o responsável 
por parte da produção de compo-
nentes desse kit. O Conselho Federal 
de Farmácia denunciou, em maio de 
2021, aumentos de 857% e de 126% 
na vendas de ivermectina e hidroxi-
cloroquina, respectivamente, quan-
do comparados os anos de 2020 e 
2021. Muito deve ainda ser explicado 
sobre esses eventos.

Ainda em 2020, ficou claro que 
a produção de vacinas era viável. A 
comunidade internacional se mobi-
lizou e a OMS se encarregou de asse-
gurá-las para as nações em desenvol-
vimento através da iniciativa Covax. 
Mais uma vez o governo brasileiro 
adotou posicionamento contrário. O 
presidente desqualificou as vacinas 
pelo menos sete vezes: “não vou to-
mar a vacina”, “a pressa da vacina 
não se justifica” (17/12), “se você 
virar um jacaré é problema de você, 
pô!” (18/12). Os comportamentos de 
Bolsonaro envolveram ainda criticar 
e ignorar o uso de máscaras (“efi-
cácia quase nula”, 19/8/2020; são 
“ficção”, 1/1/2021) e especialmente 
o isolamento social, criando um cli-
ma de desconfiança na população, 
que a fez, em parte, desacreditar das 
vacinas, acreditar em tratamentos 
sem validação e embarcar na falsa 
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dicotomia entre isolamento social e 
vitalidade da economia. 

O boletim “Direitos na Pandemia 
– Mapeamento e Análise das Normas 
Jurídicas de Resposta à Covid-19 no 
Brasil”, da Faculdade de Saúde Públi-
ca da USP, mostrou que as ações do 
governo federal intencionalmente 
atrapalharam as políticas de contro-
le da pandemia: “Nossa pesquisa re-
velou a existência de uma estratégia 
institucional de propagação do vírus, 
promovida pelo governo brasileiro 
sob a liderança da Presidência da Re-
pública”. Isso explica tanto o boicote 
à compra de vacinas e uso de másca-
ras quanto a não aplicação de testes 
de detecção e movimentação do ví-
rus, assim como a não instalação de 
barreiras sanitárias, medidas que se 
mostraram efetivas em outros países 
de poucos recursos econômicos.

A comunidade internacional re-
conheceu, em geral, a gravidade da 
Covid-19 e adotou medidas de ras-
treamento dos infectados pelo co-
ronavírus e de apoio econômico às 
populações em isolamento social. 
Excetuando-se o comportamento si-
milar de Trump, que chegou a hosti-
lizar governadores e até autoridades 
científicas do porte de Anthony Fau-
ci, nenhum outro negacionismo se 
equiparou ao constante antagonismo 
do executivo federal brasileiro aos 
executivos estaduais e municipais, 
principalmente no que se refere 
às administrações proativas, o que 
transformou o Brasil em exemplo de 
descoordenação e incompetência ad-
ministrativa e em local para a evolu-
ção do coronavírus, com resultados 
imprevisíveis.

Por outro lado, pressionados por 
grupos econômicos, o legislativo, ju-

diciário e os executivos estaduais e 
municipais batem cabeça e, cotidia-
namente alteram o que é permitido 
ou não. A população, confusa e fra-
gilizada, em parte ignora medidas 
protetivas e se arrisca em nome da 
sobrevivência. Se por um lado a pan-
demia chegou a esse péssimo mo-
mento, por outro lado as condições 
de trabalho, que já vinham sofren-
do ataques aos direitos e salários, se 
agravaram com a falta de uma políti-
ca pública de apoio contínuo.

Desemprego e 
precarização laboral 
agravam crise  
A pandemia potencializou 
o processo de precarização 
do trabalho e trouxe 
à tona iniquidades e 
contradições da sociedade 
capitalista. Exemplo mais 
claro disso é a explosão da 
“uberização” do trabalho

“Chega de frescura, de mimimi. 
Vão ficar chorando até quando?” [...] 
“onde vai parar o Brasil se nós pa-
rarmos?”. A frase é de Jair Messias 
Bolsonaro (4/3/2021).

Estudos da Fiocruz sobre a inci-
dência da Covid-19 em camadas so-
ciais de acordo com os tipos de ha-
bitações, que variaram de luxuosas 
a precárias, mostraram que os mais 
infectados foram os habitantes de 
residências de alto padrão, indican-
do que o segmento dos mais ricos é 
também o mais testado. Por outro 

lado, a maior incidência de mortes 
ocorreu nas residências precárias, o 
que mostra o viés classista da pande-
mia e a subnotificação com relação 
aos extratos sociais mais baixos.

De acordo com o Dr. A. Chioro 
equipes médicas, de fisioterapia e de 
enfermagem lotadas em unidades de 
terapia intensiva para o SARS-CoV-2 
têm taxas de infecção de 4-6%. Tais 
taxas sobem para 34-36% quando se 
referem a grupos de manutenção, 
limpeza e segurança nas mesmas 
instituições (entrevista a Luís Nas-
sif em 24/4/2021). Ainda segundo 
Chioro, dados coletados na Baixada 
Santista mostram que a taxa de iso-
lamento social também tem um viés 
de classe: entre brancos que habi-
tam casas de mais de três cômodos 
a taxa de adesão é de 70%, já entre 
negros habitantes da periferia a taxa 
de adesão é de apenas 34%. Como 
previsto, os segmentos menos pro-
tegidos da população continuam a 
ser empurrados para os transportes 
de massa, lotados via de regra, sem 
que isso tenha respostas protetivas 
das esferas executivas.

A Covid-19 afetará de maneira 
duradoura as relações interpessoais 
e trabalhistas no Brasil. O desem-
prego é um dos péssimos índices 
sociais do presente momento e, se-
gundo o IBGE, atinge 14,4% da po-
pulação, o equivalente a 14 milhões 
e 400 mil trabalhadores. A expec-
tativa é que, em 2021, a extrema 
pobreza atinja 9,1% da população e 
a pobreza 28,9%.

A Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT) foi oficializada em 1º 
de maio de 1943 e já sofreu mais 
de três mil alterações e, até hoje, 
não assegurou condições estáveis 
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de direitos e salários. Durante a Di-
tadura Militar (1964-1985), a clas-
se trabalhadora enfrentou arrocho 
salarial, cerceamento do direito de 
greve e altos índices de acidentes 
de trabalho. Os avanços posteriores 
resultaram até mesmo na criação 
de um partido com forte identidade 
trabalhista, que levou à Presidên-
cia da República um sindicalista. No 
entanto, esse fato não consolidou as 
aspirações da classe trabalhadora, e 
a Reforma Trabalhista de 2017 repre-
sentou em grande retrocesso para os 
trabalhadores brasileiros.

A promessa de criação de empre-
gos da reforma não se concretizou e 
ela se materializou na destruição de 
direitos, o que levou ao agravamento 
das condições de vulnerabilidade, 
pobreza e desigualdade social no pa-
ís. A pandemia, por sua vez, poten-
cializou o processo de precarização 
do trabalho e trouxe à tona os male-
fícios e as contradições da sociedade 
capitalista. O exemplo mais claro dis-
so é a explosão da “uberização” do 
trabalho, que se expande após déca-
das de apologia ao neoliberalismo e 
de ataques aos direitos trabalhistas.

Trabalho precário, terceirizado, 
subcontratado, “uberizado”, “pe-
jotizado”, sujeito a reduções de 
salários e suspensão de contratos, 
coloca a nu as condições de vida 
de grande parcela da classe traba-
lhadora brasileira nesse mais de um 
ano de pandemia.

No entanto, quando o trabalho 
no Brasil não foi precário? Devemos 
recordar que sociedade brasileira 
herdou e preservou o que havia de 
mais hediondo no sistema escravista: 
a sujeição dos corpos e da vida, como 
um todo. Descobrimos que questões 

do passado, como os mitos da de-
mocracia racial e do homem cordial, 
continuam em evidência e tomaram 
fôlego no pós golpe de 2016. Hoje, 
produzimos e reproduzimos conti-
nuamente uma sociedade que insiste 
em dissimular a sujeição, bem como 
a manipulação de corpos e mentes.

Foi comum ouvirmos, desde o iní-
cio da pandemia, a expressão “esta-
mos todos no mesmo barco”. Isso, 
no entanto, não corresponde à re-
alidade: é só atentar para o perfil 
dos que foram contaminados, dos 
que precisaram ser hospitalizados 
e dos que vieram a óbito por causa 
da Covid-19. Ainda que o vírus não 
diferencie classe, cor/etnia ou idade, 
a forma de enfrentamento da doença 
reafirma a profunda desigualdade 
que caracteriza a vida brasileira.

É mais do que uma hipótese que 
as classes sociais de baixa renda, que 
vivem em condições inadequadas, 
submetidas a empregos informais, 
com predomínio de situações inse-
guras de trabalho e locomoção, se-
jam as mais vulneráveis. O que se 
pode constatar é que o avanço do 
fenômeno de precarização do traba-
lho facilitou a disseminação do vírus 
no Brasil, afetando de forma mais 
cruel os do andar de baixo, expondo 
de forma explícita a concentração 
de renda e as profundas desigualda-
des intrínsecas ao mundo capitalista 
contemporâneo.

O caráter destrutivo da criação 
e reprodutividade do trabalho no 
capitalismo aparece com toda sua 
contradição, crueldade e perversida-
de quando analisamos a situação la-
boral de categorias profissionais es-
pecíficas, em atividade na pandemia. 
Uma parcela da classe trabalhadora, 

da área de educação e pessoal de es-
critórios, pode exercer suas tarefas 
em casa, se utilizando de ferramen-
tas do meio virtual, que anterior-
mente muitas vezes não dominava. 
Essa parcela foi atingida pelo custo 
econômico da comunicação e domí-
nio digital e pela tensão emocional 
embutida na improvisação de solu-
ções, pois trabalhou desassistida. A 
outra parcela, que se ocupava de ati-
vidades essenciais de setores do co-
mércio, serviços bancários, do ramo 
da alimentação, transporte e saúde 
continuou de modo presencial, ainda 
mais sobrecarregada. Foram, porém 
os profissionais da saúde, que atua-
ram na linha de frente de combate à 
pandemia, que ficaram mais expos-
tos ao vírus.

Enfermagem em luto 
O Brasil registrou o 
maior número de 
mortes por Covid-19 
do setor de saúde no 
mundo. De acordo com 
o Cofen,  até abril de 
2021 ocorreram 773 
óbitos nas equipes 
de enfermagem, o 
que evidencia a grave 
situação de trabalho 
dessa categoria

O Brasil registrou o maior núme-
ro de mortes pela Covid-19 do setor 
de saúde no mundo. Seja nos hos-
pitais públicos ou nos da rede pri-
vada, a classe trabalhadora tem se 
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deparado com situações de extrema 
precariedade como a falta de mate-
riais básicos de proteção como EPIs, 
máscaras, aventais etc. e condições 
precárias de trabalho, incluindo au-
sência de medicamentos, de venti-
ladores mecânicos e, até mesmo, de 
oxigênio, como ocorreu no Amazo-
nas, e não somente lá.

De acordo com o Conselho Fede-
ral de Enfermagem (Cofen) ocorre-
ram 773 óbitos nas equipes de en-
fermagem no país (28/4/2021), o 
que evidencia a grave situação de 
trabalho dessa categoria, em que 
pessoas atuam sem interrupções há 
mais de um ano na linha de frente 
de combate ao coronavírus. O Co-
fen acumula denúncias de regimes 
de trabalho por até 12 horas inin-
terruptas sem trocas da roupa de 
proteção, pois não haveria maneira 
de substituí-las. Registra-se tam-
bém nas equipes a sobrecarga de 
trabalho, marcada pela intensidade 
e duração prolongada das jornadas. 
Em muitos casos decorrentes da 
existência de inúmeros vínculos de 

emprego, e pelas particularidades 
do atendimento aos pacientes com 
Covid-19. Reporta-se que os mem-
bros dessa categoria têm alertado 
para o aumento de casos de ansie-
dade, depressão, estresse, síndrome 
de burnout, distúrbios do apetite e 
do sono. Aliado ao medo de se con-
taminar e, por conseguinte, con-
taminar os familiares, há também 
relatos de atos de violência e discri-
minação nas ruas, e em transpor-
te públicos, onde são vistos como 
fonte de disseminação da doença.

O número elevado de infecta-
dos, de mortes e o surgimento de 
novas variantes do vírus põem em 
risco todo esforço de vacinação, e 
colocam o Brasil na posição de epi-
centro da pandemia. Com 600 mil 
óbitos há, de norte a sul do país, 
famílias em luto. O país está em lu-
to. E além do luto coletivo viramos 
párias internacionais.

A eleição da extrema-direita no 
Brasil foi recebida com consterna-
ção e preocupação pela comunida-
de internacional, principalmente 

das esferas das artes e ciência: o 
Museu de História Natural de Nova 
York rejeitou sediar homenagem 
a Jair Bolsonaro em 14/4/2019. Há 
mais de um ano a expansão da pan-
demia no Brasil ocupa reportagens 
frequentes nos principais jornais do 
mundo. A prestigiosa revista The 
Lancet quebrou uma tradição cen-
tenária e, em editorial (9/5/2020), 
denunciou a gravidade da situa-
ção no Brasil: “So what (...) perhaps 
the biggest threat to the country’s Co-
vid-19 response is its President, Jair 
Bolsonaro”, considerando o pre-
sidente brasileiro como a maior 
ameaça à resposta do país à Covid. 
Em sessão do Parlamento Europeu 
(29/4/2021) o presidente Bolsonaro 
foi criticado por parlamentares, 
que destacaram aspectos negativos 
de seu governo: “Por ação ou omis-
são, a necropolítica de Bolsonaro 
constitui um crime contra a huma-
nidade que deve ser investigado”. 
“Não é erro, nem é azar, é uma de-
liberada irresponsabilidade. O tem-
po e o povo julgá-lo-ão”.

Notas
1  Professoras da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP).
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nEgacionismo gourmet 
dE doria, 150 mil óbitos 
E vassalagEm da gEstão 

vaHan-HErnandEs
Pedro Estevam da Rocha Pomar1

Governo do Estado

Doria e o secretário Jean Gorinchteyn (Saúde) em cerimônia de entrega de vacinas ao PNI, em 30/7/2021
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“Só ficaram os puxa-sacos”.  
A frase rude, de autoria do profes-
sor Gonzalo Vecina, da Faculdade de 
Saúde Pública (FSP-USP), importante 
referência em matéria de vigilân-
cia sanitária e que sabidamente não 
tem “papas na língua”, diz respeito à 
dissolução do Centro de Contingên-
cia de Covid-19 do governo estadual 
paulista, praticamente extinto pelo 
governador João Doria (PSDB) no dia 
17/8. Criado em março de 2020, o 
Centro de Contingência era um co-
mitê de especialistas que tinha como 
finalidade assessorar o governo no 
combate à pandemia. 

A razão para que Doria tenha 
simplesmente descartado dois ter-
ços do colegiado — ou seja: quator-
ze dos 21 integrantes do Centro de 
Contingência — não é, obviamente, 
o fim da pandemia (que em setem-

bro continuava matando centenas 
de brasileiros por dia), mas o fato de 
que a maioria deles discordava da 
política de “flexibilização” das medi-
das sanitárias necessárias para o en-
frentamento adequado da Covid-19, 
flexibilização essa adotada por Doria, 
pela enésima vez, em agosto, apesar 
das evidências de que a variante Del-
ta se propagava pelo país e de que 
diversos indicadores continuavam 
desfavoráveis a um relaxamento. 

A repentina dissolução do Cen-
tro de Contingência escancarou uma 
verdade que já era óbvia aos obser-
vadores mais isentos. A saber: as 
proclamações de Doria em favor da 
“ciência” são puro marketing. Des-
de o primeiro momento da chega-
da da pandemia em solo brasileiro, 
o governador tucano tratou de fa-
zer dessa questão uma plataforma 

política para seus planos eleitorais. 
Olhos postos na eleição presidencial 
de 2022, ele vislumbrou uma trilha 
política que lhe permitiria demarcar 
posições com seu mais forte adver-
sário na disputa do eleitorado mais 
à direita: o presidente Jair Bolsonaro 
(ex-PSL, sem partido).

O script foi cuidadosamente pla-
nejado, a começar da realização de 
entrevistas coletivas diárias no Pa-
lácio dos Bandeirantes para anun-
ciar as medidas adotadas pelo go-
verno paulista, com a presença do 
próprio Doria e de boa parte do se-
cretariado. O ar solene das decla-
rações oficiais, entremeadas com 
explicações de especialistas, pres-
tava-se à espetacularização do te-
ma. O governador vestia o figurino 
de entusiasta e seguidor da ciência, 
buscando fazer o contraponto ao 

No Estado de São Paulo, a política tucana de priorização da “economia aberta” 
resultou na triplicação do número de mortes por Covid-19 entre janeiro e 
outubro de 2021. O governador vestiu o figurino de entusiasta e seguidor da 
ciência, buscando fazer o contraponto ao negacionismo explícito abraçado 
por Bolsonaro. Mas recusou-se a adotar a testagem em massa e rendeu-se às 
pressões do empresariado para flexibilizar o distanciamento social. A Reitoria 
da USP, por sua vez, esqueceu-se da autonomia universitária e mostrou-se 
subserviente ao governo estadual

https://www.uol.com.br/vivabem/videos/2021/08/17/doria-da-pessimo-exemplo-e-se-cerca-de-puxa-sacos-em-comite-anti-covid-comenta-vecina.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/videos/2021/08/17/doria-da-pessimo-exemplo-e-se-cerca-de-puxa-sacos-em-comite-anti-covid-comenta-vecina.htm
https://www.uol.com.br/vivabem/videos/2021/08/17/doria-da-pessimo-exemplo-e-se-cerca-de-puxa-sacos-em-comite-anti-covid-comenta-vecina.htm
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negacionismo genocida abraçado 
por Bolsonaro. Desse modo, Doria 
encarnava a seriedade e a eficiência 
no combate à Covid-19, contrastan-
do nitidamente com a atitude levia-
na e criminosa do primeiro man-
datário. A iniciativa do Instituto 
Butantan de produzir a Coronavac 
“casou” maravilhosamente com os 
planos do governador. Doria teria 
uma vacina para chamar de sua, na 
contramão do negacionismo vacinal 
de Bolsonaro, e portanto teria inde-
pendência em relação ao Ministério 
da Saúde. A expertise do Butantan 
forneceu, assim, um trunfo formi-
dável ao governador tucano, e de 
certa forma obrigou o governo fe-
deral a comprar vacinas, ainda que 
a contragosto, e a fortalecer a po-
sição da Fiocruz, que desenvolvia a 
vacina AstraZeneca em colaboração 
com a Universidade de Oxford.

Ao adotar uma quarentena já 
no primeiro momento, proibindo a 
realização de uma série de ativida-
des econômicas de modo a reduzir 
a circulação das pessoas, o gover-
nador paulista apareceu como um 
paladino da ciência contra o obs-
curantismo e a irresponsabilidade 
da União sob a gestão Bolsonaro. 
Ocorre que Doria decidiu adotar o 
“Plano São Paulo”, um sistema de 
medidas preventivas escalonadas 
geograficamente conforme as dife-
rentes regiões do Estado, e baseadas 
nos índices de ocupação de leitos de 
unidades de terapia intensiva (UTI). 
A situação sanitária espelha-se em 
cores: vermelha (restrição máxima), 
laranja (alerta), amarela (baixo ris-
co), verde (livre de risco). O “Plano 
São Paulo” não tem como foco a 
preservação da vida, mas a reativa-

ção da economia. As flexibilizações 
sucessivas mantiveram São Paulo 
no epicentro da pandemia.  

No início de outubro de 2021, 
o Estado com seus 44 milhões de 
habitantes já respondia por 4,37 mi-
lhões de casos e 150 mil mortes pela 
doença — 25% das 599 mil mortes 
ocorridas no Brasil todo. Na mes-
ma data, a Argentina, com popula-
ção de 45 milhões, amargava 5,26 
milhões de casos e 115 mil óbitos, 
total este também alto mas mesmo 
assim substancialmente menor. Em 
outras palavras, entre janeiro e ou-
tubro de 2021 a política tucana de 
priorização da “economia aberta” 
resultou num salto do número de 
mortos, que triplicou exatamente: 
de 50 mil para 150 mil. Simpática a 
Doria e aos favores governamentais, 
a mídia hegemônica desconversa e 
tangencia o assunto, limitando-se a 
críticas pontuais. 

“Na verdade essa salada de co-
res do governo Doria é ineficien-
te, só serve para confundir. Nega 
o fato de que as pessoas são mó-
veis, nega o fato de que a baixa 
testagem impede o monitoramento 
disso e na verdade causa um pre-
juízo econômico muito maior. O 
que deveríamos estar pedindo é o 
fechamento da economia, com au-
xílio econômico para os trabalha-
dores e pequenos empresários, pa-
ra que eles pudessem se sustentar 
enquanto a economia está fecha-
da”, opinou ao Informativo Adusp, 
em janeiro, o médico neurologis-
ta Marcelo Eduardo Bigal, doutor 
em neurociência pela Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (FMR-
P-USP) e pesquisador de fármacos 
radicado nos Estados Unidos.

“A província de Quebec, no Ca-
nadá, decretou locaute, porque os 
casos estão num nível maior do que 
o aceitável, embora muito menores 
do que em São Paulo”, exemplificou 
Bigal. “O locaute significa que nada 
pode funcionar após as 19h e antes 
das 6h. Nada! Multa de 6 mil dóla-
res e prisão de um ano se a fuga do 
locaute gerar doença fatal em outra 
pessoa. O que o governo canadense 
faz com isso? Diminui a entropia 
da epidemia como um todo, e assim 
quando abre o comércio o faz de 
maneira um pouco mais sustentá-
vel”. A seu ver, a testagem em mas-
sa seria um fator primordial para 
que se pudesse acompanhar a epi-
demia. No entanto, o governo Do-
ria recusou-se a adotá-la, alegando 
alto custo financeiro. “A premissa 
de que a testagem é cara e não deve 
ser utilizada é uma falácia, porque a 
alternativa à testagem, que é perder 
o controle da epidemia, internar e 
sobrecarregar o hospital é muito 
mais cara”, criticou o pesquisador.

Somente em junho de 
2021, mais de um ano 
após a chegada do novo 
coronavírus ao país, é que 
Doria lançaria o Programa 
“SP Acolhe”, que consiste 
no pagamento do irrisório 
auxílio de R$ 300 mensais 
a 10,9 mil famílias com 
renda mensal inferior a 
três salários mínimos
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Uma das maiores expressões do 
negacionismo gourmet do governa-
dor paulista foi a determinação de 
retorno às aulas presenciais na re-
de pública de ensino, em 2020 ao fi-
nal da quarentena e novamente em 
2021, quando se estendeu às univer-
sidades. O artífice e arauto principal 
dessa irresponsável medida foi o se-
cretário estadual da Educação, Ros-
sieli Soares, ex-ministro do governo 
Michel Temer. O previsível sacrifício 
das trabalhadoras e trabalhadores 
da educação e de um sem-número 
de estudantes não sensibilizou os 
gestores tucanos. Levantamento da 
Apeoesp-Sindicato dos Professores 
do Ensino Oficial do Estado de São 
Paulo realizado em junho de 2021 
apontou 2.715 casos em 1.194 esco-
las, com 103 óbitos. 

Como agravante, Doria deixou 
de adotar medidas que mitigassem o 
sofrimento da população, o desem-
prego generalizado e a fome. So-
mente em junho de 2021, por exem-
plo, mais de um ano após a chegada 
do novo coronavírus ao Brasil, é que 
ele lançaria o Programa “SP Aco-
lhe”, que consiste no pagamento do 
irrisório auxílio de R$ 300 mensais a 
pouco mais de 10,9 mil famílias com 
renda mensal inferior a três salários 
mínimos. O inverso também é ver-
dade. Em plena epidemia, o Tesou-
ro estadual continuou transferin-
do maciços recursos públicos para 
grandes grupos privados, por meio 
de benefícios fiscais — as chamadas 
desonerações. Nem o Tribunal de 
Contas (TCE-SP) sabe quem são os 
favorecidos, porque o governo es-
tadual omite informações alegando 
sigilo fiscal! E Doria aproveitou-se 
da epidemia para acelerar o des-

monte do Estado e das políticas de 
proteção social. 

Em julho último, dando mostra 
de seu profundo descompromisso 
com as condições de vida da popu-
lação de baixa renda, o governador 
tucano vetou o PL 146/2020, ape-
lidado “Despejo Zero” e aprovado 
pela Assembleia Legislativa (Alesp) 
em 9/6/2021. Esse diploma legal, 
que agora só vingará se derruba-
do o veto, suspende despejos, re-
moções e reintegrações de posse 
judiciais e extrajudiciais em todo 
o território paulista durante a pan-
demia e até três meses após seu 
final, além de suspender “a aplica-
ção e cobrança de multas contra-
tuais e juros de mora em casos de 
não pagamento de aluguel ou das 
prestações de quitação dos imóveis 
residenciais”. Segundo a Agência 
Brasil, até o momento de sua apro-
vação haviam sido despejadas no 
Estado 3.970 famílias desde o início 
da pandemia, “e outras 34.454 es-
tão ameaçadas de despejo”.

A gravíssima questão social da 
moradia e do déficit habitacional 
é tratada por Doria como, literal-
mente, caso de polícia. Tanto é que 
a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano (CDHU) está 
em processo de extinção, depois de 
ser incluída naquele que foi o su-
prassumo dos projetos de “reforma 
do Estado” encaminhados por seu 
governo à Alesp: o PL 529/2020, 
um “pacote” de ajustes de todo ti-
po que — depois de aprovado com 
importantes destaques, após durís-
sima resistência do funcionalismo 
público e de importante parcela 
da própria Alesp — tornou-se a lei 
17.293/2020. Na fatídica madru-

gada de 14 de outubro de 2020 o 
governo do PSDB foi autorizado, 
por pequena margem de votos na 
Alesp (48 x 37), a extinguir, além 
da CDHU, outros cinco destacados 
órgãos públicos: a Superintendên-
cia de Controle de Endemias (Su-
cen), a Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos (EMTU), a 
Fundação Parque Zoológico, o De-
partamento Aeroviário (Daesp) e o 
Instituto Florestal (IF). 

O desaparecimento do IF foi 
vinculado à “fusão” dos institu-
tos Geológico e de Botânica, na 
prática também condenados à 
extinção, por meio da subsequente 
transformação de ambos, já em 
2021, numa bizarra entidade, o 
Instituto de Pesquisas Ambientais 
(IPA), subordinado à Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente 
(SIMA) e instrumento de um pro-
cesso de desmonte da área ambien-
tal. A criação do IPA e a deprecia-
ção do Sistema Estadual de Flores-
tas (Sieflor) são objeto de ações 
judiciais contrárias que já contam 
com liminar expedida pela 2ª Vara 
da Fazenda Pública. As atribuições 
do IF foram transferidas à Funda-
ção Florestal, que no entanto não 
dispõe de pessoal com competência 
técnica para gerir parques e reser-
vas nem para realizar pesquisas.

O texto original do PL 529/2020 
pretendia extinguir outras três or-
ganizações da área da Saúde — 
Fundação para o Remédio Popular 
(FURP), maior fábrica pública de 
medicamentos do país; Fundação 
Oncocentro; e Instituto de Medicina 
Social e Criminologia — e uma quar-
ta instituição estatal, encarregada 
da política fundiária e da assistência 
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técnica a populações assentadas e 
quilombolas: a Fundação Instituto de 
Terras do Estado de São Paulo “José 
Gomes da Silva” (Itesp). Sem conse-
guir alcançar, em sucessivas sessões, 
o quórum necessário para aprovar o 
PL 529/2020, o governador aceitou 
o acordo que lhe propôs a deputada 
Janaína Paschoal (PSL) e concordou 
em retirar as quatro do rol de dego-
las. Desse modo, a negociação com 
um setor da ultradireita lhe permitiu 
aprovar o restante do projeto. Ou, 
como diria o então ministro Ricardo 
Salles, “passar a boiada”. 

Houve outras mudanças na pro-
posta original, que pretendia nada 
menos do que confiscar as reservas 
financeiras anuais da USP, Unesp e 
Unicamp e da Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(Fapesp), abrindo um conflito com 
um setor da própria base social do 
PSDB. Na fase final da tramitação do 
projeto, o líder do governo anun-
ciou a retirada desse dispositivo, 
neutralizando a oposição do Con-
selho de Reitores das Universida-
des Estaduais Paulistas (Cruesp) e 
de expressiva parcela da institucio-
nalidade acadêmica, embora não a 
do Fórum das Seis, que articula os 
sindicatos das três universidades 
estaduais e do Centro Paula Souza. 
Recorde-se aliás que, com exceção 
do pretendido confisco das reser-
vas financeiras, em momento algum 
os reitores criticaram os inúmeros 
aspectos perversos do PL 529/2020, 
como, para ficar em exemplos mo-
destos, a extinção da Fundação Par-
que Zoológico, com a qual a própria 
USP mantinha projetos de pesquisa, 
ou a extinção e fusão de reputados 
institutos estaduais de pesquisa.

As agressões do governo 
estadual à ciência e às 
instituições públicas 
de ensino e pesquisa 
não se esgotaram no PL 
529/2020. Doria voltou 
à carga contra a Fapesp 
ao aprovar na Alesp o 
PL 627/2020, que prevê 
a aplicação do DREM ao 
orçamento da agência 

A agenda ultraliberal de Doria e 
seu grupo mais próximo — vice-go-
vernador Rodrigo Garcia, secretário 
Henrique Meirelles (Fazenda e Pla-
nejamento), secretária Patricia Ellen 
(Desenvolvimento Econômico) — vem 
se valendo da pandemia para fazer 
passar todas as “boiadas”. Uma delas 
é a paulatina privatização do Institu-
to de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
por intermédio do programa “IPT 
Open Experience”, que o Palácio dos 
Bandeirantes busca emplacar como 
carro-chefe do projeto denominado 
Centro Internacional de Tecnologia e 
Inovação (CITI), a cargo da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico. O 
objetivo, segundo o próprio governo, 
é “criar o Vale do Silício da América 
Latina, tornando São Paulo uma refe-
rência global em ciência, tecnologia e 
inovação”, tendo como locus geográ-
fico a Marginal Pinheiros da capital 
paulista. Nada menos que o “Vale do 
Silício brasileiro”, pouco importan-
do que o reajuste salarial do corpo 
funcional do IPT tenha sido zero, em 
2021, pelo terceiro ano consecutivo.

As agressões do governo estadual 
à ciência e às instituições públicas de 
ensino e pesquisa não se esgotaram 
no PL 529/2020. Doria voltou à carga 
contra a Fapesp ao aprovar na Alesp 
o PL 627/2020, que prevê a aplicação 
do mecanismo fiscal intitulado Des-
vinculação de Receitas de Estados e 
Municípios (DREM) ao orçamento da 
agência de fomento à pesquisa. Com 
isso, a fundação perderia, em 2021, 
mais de R$ 454 milhões. Mas a fina-
lidade desse confisco era meramente 
pedagógica: mostrar quem manda no 
Estado — e humilhar a Fapesp, que 
por determinação da Constituição 
Estadual (e para irritação dos ges-
tores tucanos) recebe, anualmente, 
nada menos que 1% do total da re-
ceita de impostos. Posteriormente o 
governador recompôs, por decreto, 
o orçamento da fundação. Seu presi-
dente, o ex-reitor da USP M.A. Zago, 
manteve-se calado o tempo todo e 
foi por isso recompensado, sendo 
reconduzido ao cargo por Doria, em 
setembro de 2021, para novo manda-
to de três anos.

Quase desde o início, a USP op-
tou por colar-se à linha do governo 
estadual  de enfrentamento à 
pandemia e ao “Plano SP”. A Reitoria 
tratou de criar o “Plano USP”, ade-
rindo às orientações gerais do Palá-
cio dos Bandeirantes, mas frisando 
que “a USP não pode parar”. Quando 
Doria decidiu “flexibilizar” a quaren-
tena, a gestão Vahan Agopyan-Anto-
nio Carlos Hernandes sem pestane-
jar tratou de ordenar o retorno dos 
funcionários técnico-administrativos 
às atividades presenciais, ao mesmo 
tempo em que preservava o corpo 
docente, que lecionava em regime 
de home office. O funcionalismo pre-
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cisou desfechar uma inédita “greve 
sanitária” para barrar as pretensões 
da Reitoria, que se viu obrigada a 
recuar. O ápice da dobradinha entre 
a oligarquia uspiana e o governo Do-
ria, no entanto, foi um bizarro even-
to privado realizado na Raia Olím-
pica da Cidade Universitária: o “São 
Paulo Boat Show”.

Impedidos de realizar essa feira 
náutica num local fechado, seus pro-
motores acionaram o governo esta-
dual, que tratou de socorrê-los com 
uma ideia genial: realizar o evento 
na Raia Olímpica, a custo quase sim-
bólico. Tudo pela economia! A nego-
ciação, em julho, envolveu os secre-
tários estaduais de Infraestrutura e 
Meio Ambiente, Marcos Rodrigues 
Penido, e de Turismo, Vinicius Lum-
mertz (como Rossieli e Meirelles, ou-
tro ex-ministro do governo Temer). 
Mas o “Boat Show” foi agendado pa-
ra novembro, quando, ao contrário 
das previsões otimistas do secreta-
riado tucano, acumulavam-se indí-
cios de uma segunda onda da pande-
mia no Brasil e em São Paulo. Uma 
equipe da universidade foi convoca-
da para trabalhar no local durante 
quase uma semana. 

As evidências do repique da Co-
vid-19 não sensibilizaram o reitor 
Agopyan, que manteve a realização 
do “Boat Show”. Ele próprio aceitou 
participar de um vídeo promocional 
do evento, ao lado do empresário 
Ernani Paciornik (Grupo Náutica) e 
dos secretários estaduais Penido e 
Lummertz, fazendo o deprimente 
papel de garoto-propaganda de uma 
atividade comercial, a pretexto de 
que a Raia Olímpica é “uma infraes-
trutura que é de toda a sociedade”, 
como afirma na peça publicitária. 

Em plena pandemia, milhares de 
pessoas compareceram à feira para 
conferir e adquirir caros modelos 
de iates, lanchas e outros equipa-
mentos naúticos. Outra faceta do 
“Boat Show” é que, ao menos mo-
mentaneamente, ele aproximou os 
governos Bolsonaro e Doria. Entre 
os que visitaram seus estandes es-
tava o presidente da Agência Brasi-
leira de Promoção Internacional do 
Turismo (Embratur), Gilson Macha-
do Neto, e um assessor especial da 
Presidência da República, tenente 
Mosart Aragão Pereira.

Os estudantes do Conjunto Resi-
dencial (Crusp) protestaram contra o 
evento e foram reprimidos pela Polí-
cia Militar. Houve também protestos 
institucionais, como o da Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Hu-
manas (FFLCH), cuja congregação 
emitiu nota na qual advertiu: “A USP 
não está à venda”. 

O negacionismo 
gourmet é contagioso 
e comprometeu 
irremediavelmente a 
fachada “científica” da 
política reitoral para a 
Covid-19, definida por 
dirigentes escolhidos pelo 
reitor Vahan Agopyan e 
coordenados pelo vice-
reitor Hernandes: o GT 
PRAA. Agora substituído 
por outro grupo “linha 
dura”: a “Comissão 
Assessora”

A verdade é que o episódio do 
“Boat Show” confirmou que o ne-
gacionismo gourmet é contagioso e 
comprometeu irremediavelmente a 
fachada “científica” da política rei-
toral para a Covid-19, definida en-
tre quatro paredes por um peque-
no núcleo de dirigentes escolhidos 
a dedo por Agopyan e coordenados 
pelo vice-reitor Hernandes: o Grupo 
de Trabalho Readequação do Ano 
Acadêmico, ou GT PRAA. Talvez tar-
diamente, em agosto de 2021 o rei-
tor percebeu que a coordenação do 
GT PRAA era politicamente tóxica 
para a candidatura de Hernandes a 
reitor (com seu apoio). Esse grupo 
foi então dissolvido para dar lugar a 
uma Comissão Assessora composta 
por integrantes da “linha dura” da 
burocracia universitária e presidida 
pelo diretor da Faculdade de Medi-
cina de Ribeirão Preto (FMRP), Rui 
Alberto Ferriani, que se notabilizou 
por adotar medidas draconianas na 
sua unidade, tais como a exigência 
de que docentes e funcionário(a)s 
trabalhem, com máscara e face shield, 
até mesmo em “locais em que o dis-
tanciamento [mínimo] não puder ser 
respeitado”.

Mais uma vez, o rearranjo pro-
movido pela Reitoria destinava-se a 
convergir com a orientação imposta 
pelo governo estadual, de retorno às 
aulas presenciais a partir de 2/8 tan-
to na rede pública de ensino como 
nas universidades, como se estas não 
fossem dotadas de autonomia. Ao 
que tudo indica Agopyan, que tam-
bém é o atual presidente do Cruesp, 
vinha sendo pressionado a dar novas 
contribuições à “economia aberta” e, 
novamente, capitulou. À revelia do 
Conselho Universitário, convocou 
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uma “reunião de dirigentes” e emi-
tiu as drásticas portarias GR 7.670 
(em 13/8) e GR 7.671/2021 (em 20/8), 
já sugeridas pela nova Comissão As-
sessora. A primeira ordena o retorno 
compulsório de docentes e funcio-
nários ao trabalho presencial já em 
23/8 e de estudantes de graduação 
em 4/10. A segunda delega poder aos 
dirigentes de unidades para deter-
minar a volta ao trabalho presencial 
e ou às aulas até de quem não esteja 
imunizado(a) com duas doses da va-
cina contra a Covid-19.

Num capítulo ainda não encerra-
do, a Reitoria se deparou com enor-
me resistência ao seu autoritarismo, 
tanto de diretores e diretoras de di-
versas unidades como do funcionalis-
mo e dos corpos docente e discente. 
A reunião do Conselho Universitário 
realizada no final de agosto espelhou 
esse disposição generalizada de re-
chaçar as portarias reitorais, ainda 
que com ênfases diferenciadas. Uma 
unidade como a FFLCH, com mais de 
10 mil alunos e alunas, só poderia 
voltar às aulas presenciais em 2021 
colocando em risco toda a comunida-
de. “Temos um gigante nas mãos. A 
gente tem uma universidade dentro 
da outra”, resumiu seu diretor, Paulo 
Martins, utilizando a metáfora tam-
bém para se referir à Escola Politéc-
nica, onde laboratórios localizados 
em mais de vinte prédios diferen-

tes precisam passar por reformas e 
adaptações. Na Escola de Comuni-
cações e Artes (ECA), no Instituto de 
Matemática e Estatística (IME) e no 
Instituto de Psicologia (IP) há impor-
tantes reformas estruturais em curso 
que inviabilizam qualquer preten-
são de retorno imediato. O principal 
prédio do Instituto de Física (IF) não 
conta com ventilação adequada. Não 
bastassem esses impedimentos, em 
várias unidades o semestre letivo foi 
planejado para ser inteiramente re-
moto, não havendo como alterar isso 
repentinamente.

O reitor omitiu da pauta do cole-
giado a questão do retorno, como se 
fosse assunto menor. Não a incluiu 
como novo ponto de pauta mesmo 
depois de receber documento pa-
ra que o fizesse, assinado por trinta 
conselheiros e conselheiras — dire-
tores e diretoras de cinco unidades, 
representantes de congregações, re-
presentantes discentes, representan-
tes do funcionalismo, representante 
dos Professores Associados. Mas, a 
contragosto embora, abriu a discus-
são no ponto de comunicações, pois 
não poderia simplesmente ignorar 
pedido tão representativo. 

A par de tomar conhecimento, na 
reunião do Conselho Universitário, 
de realidades que parecia ou fingia 
desconhecer, Agopyan recebeu um 
verdadeiro tsunami de críticas, tanto 

de representantes de congregações 
e do funcionalismo como de repre-
sentantes discentes da graduação e 
da pós-graduação. Não foram poucas 
as jovens negras ou assumidamente 
oriundas das periferias que se ma-
nifestaram, de modo contundente, 
marcante e memorável, contra o te-
or das portarias que a Congregação 
do IP avaliou como “precipitadas”. 
Tanto quanto o enorme déficit de 
democracia existente ainda hoje na 
USP, bem como o racismo e o ma-
chismo institucionalizados, a vassa-
lagem e a subserviência da Reitoria 
perante o governador Doria foram 
implacavelmente expostas.

Em tempo. O governo estadu-
al anunciou, em 13/10, que as aulas 
presenciais voltariam a ser obriga-
tórias para todo o alunado da rede 
pública estadual de ensino a partir 
de 18/10. Curiosamente, embora a 
exigência também valesse para as 
escolas privadas, elas teriam prazos 
definidos pelo Conselho Estadual de 
Educação: “Vai ter um prazo em que 
a escola privada poderá se adaptar à 
regra”, declarou o inefável Rossieli. 
No dia seguinte, a própria Secretaria 
da Educação admitiu que apenas 24% 
das escolas da rede pública (1.251 
entre 5.130)  estão aptas a receber 
seus alunos, porque nas demais é im-
possível garantir um distanciamento 
mínimo de um metro.

Notas
1  Jornalista. Editor da Revista Adusp.
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