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Editorial—Desinformação como tática 
 

- Loucura! - gritou o patrão  
Não vês o que te dou eu?  

- Mentira! - disse o operário  
Não podes dar-me o que é meu 

(Vinícius de Moraes. O operário em construção) 
 

A Administração Central da UFSC anunciou, no dia 
4 de março, fala do reitor Ubaldo Cesar Balthazar 
sobre a chegada do momento de avaliação, 
planejamento e proposição de medidas para o 
entendimento sobre as condições de retomada das 
atividades na comunidade. A proposta de realização 
deste movimento está na articulação de Comitês, um 
geral, um assessor e cinco temáticos - a saber, 
científico, de comunicação, administração e 
infraestrutura, acadêmico, e de assistência. Estes, por 
sua vez, devem estar pautados no conhecimento 
científico para indicações de suas propostas, sempre 
na direção de que uma nova normalidade deve ser 
estabelecida para a retomada das atividades. A 
intenção central deste encaminhamento, de acordo 
com a chefia de gabinete da reitoria, está em 
consolidar uma base deliberativa sólida, para que 
possa acontecer uma retomada das atividades em 
fases - no primeiro momento com uma fase de 
transição, seguida de uma consolidação, para chegar 
ao estabelecimento da chamada nova normalidade 
sob o nascente paradigma de funcionamento. 

Como a sabedoria popular nos ensina que 
de boas intenções o inferno está cheio, bem como a 
falta de transparência da reitoria neste momento de 
crise aguda acende o sinal amarelo, levantamos as 
devidas suspeitas sobre as cartas até agora postas à 
mesa. É curioso pensar em um plano de retomada 
quando não temos informações essenciais em 
relação aos problemas urgentes que nos atingem. 
Qual a situação do semestre em curso, suspenso por 
renovadas portarias, desde o início da epidemia? Que 
tipo de auxílio a Administração Central busca 
organizar para atender as necessidades básicas de 
centenas de estudantes que estão com sua 
subsistência comprometida durante todo este 
período? O que dizer a todas e todos os estudantes 
que estão desde o início do semestre retidos em 
Florianópolis e no entorno dos demais campi pelo 
interior, justamente na expectativa de uma retomada 
repentina, sob altos custos materiais e emocionais? 
Essas são algumas das, muitas, questões que 
precedem a iniciativa anunciada pelo magnífico 
reitor. 

A falta de um posicionamento firme sobre 
esses temas influencia diretamente na insegurança de 
toda a comunidade. Pois, vejamos bem, não fazemos 
aqui uma reclamação insólita por uma solução para a 

crise, já que algo do tipo ainda não se encontra no 
horizonte de qualquer instituição, para além da 
própria UFSC. A transparência relativa aos 
problemas enfrentados, o reconhecimento de sua 
seriedade e mesmo do desconhecer de como superá-
los objetivamente, demonstrariam mais virtude do 
que remeter a Comitês, equipes, grupos de trabalhos, 
sobre os quais pouco ou nada se sabe. O contrário 
disto contribui muito mais para o esvaziamento da 
confiança em meios formalmente legítimos de ação. 

A noção de transparência, no âmbito da 
administração pública, recebida por nossa ordem 
jurídico-política assume um tom maior de gravidade 
no momento de emergência em que nos encontramos. 
Trata-se de um dos aspectos da materialização da 
gestão democrática da educação pública, que como 
princípio encontra apoio desde à Constituição Federal 
até às portarias de eleições de Representantes 
Discentes em nossos PPG’s. O sentido de uma gestão 
democrática da educação está, dentre outros pontos, 
na horizontalização dos processos decisórios, buscada 
como forma de evitar abusos, desvios e a 
concentração de poderes não fiscalizados nas mãos de 
poucos. Como parte de uma comunidade em torno de 
uma instituição pública, temos o direito e o dever de 
envolvimento com os caminhos por ela tomados. 
Podemos sonhar, por certo, com uma realização 
natural desse caminho democrático, mas a prática 
autoritária em nossa sociedade ensina que essa 
efetivação só acontece por meio da luta. E a disputa se 
dá com as mais diversas armas. 

Se observarmos os esboços iniciais de reação 
à crise apresentados pela Administração Central e seus 
órgãos, veremos que a necessidade de enfrentamento 
em nome do direito de sermos ouvidas se faz 
presente. De uma minuta apresentada pela Pró-
Reitoria de Pós-Graduação com relação a planos 
emergenciais de regulação do ensino remoto para a 
Pós-Graduação; até as ditas Premissas e Propostas 
elencadas no âmbito de discussão do Comitê Central 
para enfrentamento da crise como um todo. A atitude 
é a mesma: documentos apresentados sem discussão 
prévia com a comunidade, sem informações sobre 
autoria, fontes, critérios, estudos prévios ou mesmo da 
participação de um corpo técnico-científico 
competente em sua elaboração. Que legitimidade 
possui um Comitê de crise - ou dez, não importa o 
número - que não conte com justa representação das 
categorias estudantis? Onde fica a categoria dos 
técnicos? Precisamos em momento de máxima 
urgência lembrar aos senhores administradores do 
óbvio? Precisamos de mais este desgaste? 

Questões, são muitas questões. Respostas 
prontas é justamente o que não temos. O aparente 
desinteresse em construir essas respostas pela via 
coletiva, precisamente o que gera escândalo e 
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indignação. Meia dúzia de boas intenções não são 
capazes de legitimar o uso de meios controversos 
para o enfrentamento da crise, ou para propor uma 
nova normalidade. Observamos, de fato, mais do 
mesmo. Que seja, da luta cotidiana por 
representatividade no seio institucional e nas 
disputas políticas envolvidas nesta tarefa. Disputas 
que recebem, sim, o apoio da cultura autoritária 
brasileira, cujo enfrentamento envolve um esforço 
estrutural de contra-cultura ou revolucionário 
propriamente dito, a depender da anti-voz que vos 
fala.  

O que podemos dizer, não para responder as 
questões expostas, é que a saída é coletiva e pela 
esquerda. Estamos aptas à afirmar que o uso da 
desinformação - seja fake, enviesada ou tergiversada - 
como método de trabalho não passará sem denúncia e 
resistência. E, principalmente, que estamos preparadas 
para trabalhar com todas aquelas e aqueles dispostos a 
construir comunidade, inclusive nos setores aqui 
destacados. O momento pede unidade. Qualificar esta 
unidade na base do respeito e responsabilidade pela 
fala e pelo poder são a meta. 

 
Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1) 

 



5 

 

SEÇÃO  

CORONAVÍRUS  

(COVID-19) 
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Observatório Geográfico 
sobre COVID-19 e suas 
repercussões socioespaciais 
 
Pesquisadoras discentes do 
Programa de Pós-Graduação em 
Geografia da UFSC criaram o 
Observatório Geográfico sobre 
COVID-19 e suas repercussões 
socioespaciais. Trata-se de uma 
plataforma digital pensada para 
discutir os impactos da pandemia 
em relação ao território. O 
objetivo é repassar informações de 
qualidade e verificadas para 
pesquisadoras e população geral. O 
projeto conta com a contribuição 
do Laboratório de Estudos sobre 
Circulação, Transporte e Logística 
(Labcit-UFSC) e do Grupo de 
Estudos em Desenvolvimento 
Regional e Infraestrutura (Gedri). 
A plataforma dispõe de conteúdos 
atualizados frequentemente, dentre 
eles temos os mapas temáticos 
elaborados pelo Labcit/Gedri e 
vários artigos temáticos de análises 
publicadas. 

D e st a cam o s  aba i x o 
algumas das análises publicadas, 
seguidas das datas, autorias e uma 
amostra de texto. Outros trabalhos 
podem ser encontrados pelo 
acesso dos links indicados acima. 
 
↪ Difusão do COVID-19 em 
São José/SC. 24/04/2020. Por 
Tiago Duarte do Nascimento 

(Mestrando em Geografia/UFSC). 
“Os dados apresentados dia 24 de abril 
pelo Governo de Santa Catarina 
evidencia que os quatro municípios mais 
populosos, segundo estimativas do IBGE 
em 2019, são os com maiores números de 
casos confirmados, são eles: Florianópolis 
(251 casos), Joinville (127 casos), 
Blumenau (90 casos) e São José (49 
casos). Os três primeiros municípios se 
destacam por serem polos regionais, 
gerando fluxos por conta das interações 
espaciais, principalmente regionais, 
enquanto São José faz parte da Região 
Metropolitana de Florianópolis, na qual 
sofreu forte expansão nas últimas décadas 
por conta da pressão imobiliária, tendo 
um aumento expressivo no adensamento 
p o p u l a c i o n a l . ” 
 
↪ A moradia e o saneamento 
como peças fundamentais para a 
sobrevivência frente ao COVID-
19. 03/04/2020. Por Margaux 
Hildebrandt Vera (Doutora em 
Geografia/UFSC). “As condições e as 
circunstâncias das nossas moradias são 
uma questão importante para frear a 
corrente de infecções pelo Covid-19. O 
confinamento social numa casa ou 
apartamento abastecido com os serviços 
básicos faz toda a diferença. Possibilita 
os bons hábitos de higiene, propicia o 
confinamento de um possível infectado o 
controle e a higienização das pessoas e 
coisas que ingressam nela. É, por isso, 
que os governos Europeus confiam que os 
contágios pelo Covid-19 serão freados em 
30 dias de estritos confinamentos, pois a 
maior parte da sua população conta com 

as condições sanitárias na sua moradia, 
mesmo as áreas de pobreza estão 
abastecidas de redes de água e desague 
(sic). [...]” 
 
↪ Mobilizar ou imobilizar? A 
pandemia do COVID-19 e a 
incompreensão do que é o 
desenvolvimento. 29/03/2020. Por 
Dr. Rodrigo Giraldi Cocco (UFSC). 
“É obvio (sic) que há perdas econômicas 
imediatas com a redução da circulação e 
do consumo. Mas o exemplo chinês, assim 
como o russo, nos mostra que não há uma 
dicotomia absoluta, desde que o Estado 
entre em ação. Inovações surgem nas 
crises, são novos problemas cujas soluções 
se realizam através de novas químicas 
finas, engenharias de materiais, softwares, 
robótica etc. [...]” 
  
↪ COVID-19: um retrato sobre 
seus efeitos e o papel do Estado em 
alguns países em momento de 
pandemia global. 07/04/2020. Por 
Rafael Matos Felacio (Doutorando 
em Geografia/UFSC). “Diante de 
todas essas medidas assumidas pelo 
Estado, na figura de Paulo Guedes, vai 
se tornando claro que a condição de 
milhões de brasileiros não mudará. São 
medidas que buscam atender a pressão 
dos grandes bancos e dos grandes 
capitalistas desse país. Tudo indica que o 
povo trabalhador, os pequenos e médios 
empresários (que de fato produzem nesse 
país) estão literalmente sendo deixados de 
lado pelas medidas até então adotadas. 
[...]” 

Pós-Graduandas bolsistas podem receber o 
Auxílio Emergencial? 

 

Essa questão atingiu em cheio centenas de 
pós-graduandas e pós-graduandos Brasil afora. Em 
especial porque ela levanta outras questões, cuja 
principal seria a possibilidade ou não de 
encerramento do vínculo com a agência em função 
do recebimento do auxílio. Por isso, a ANPG 
realizou uma provocação à Capes para entender qual 
o posicionamento da agência de fomento sobre o 
ponto. A resposta da agência foi afirmar que o 
recebimento do auxílio “não parece configurar 
hipótese de extinção da bolsa de estudo ou pesquisa”, 

já que os regulamentos dos programas - apresentados 
na última edição deste Boletim - em termos gerais 
proíbem o exercício simultâneo de atividade 
remunerada, o que fica fora do escopo do auxílio 
emergencial. Desde que a solicitante cumpra os 
requisitos exigidos para concessão do auxílio, não vê-
se, a princípio qualquer problema. 

Neste sentido,  a Procuradoria Federal junto 
à Capes, vinculada à Procuradoria-Geral Federal, e à 
Advocacia-Geral da União, disponibilizou a Nota n. 
00107/2020/PFCAPES/PGF/AGU. Nela, também 
em resposta a provocação da ANPG, o órgão se 
posiciona em caráter consultivo acerca do direito das 
bolsistas ao recebimento do auxílio emergencial. A 
indicação é bastante taxativa, “o recebimento do 

https://labcit.ufsc.br/observatoriogeograficocovid-19/
https://labcit.ufsc.br/observatoriogeograficocovid-19/
https://labcit.ufsc.br/observatoriogeograficocovid-19/
https://labcit.ufsc.br/mapas_covid/
https://labcit.ufsc.br/mapas_covid/
https://labcit.ufsc.br/2020/04/14/covid-19/
https://labcit.ufsc.br/2020/04/14/covid-19/
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/24/DIFUS%C3%83O-DO-COVID-19-EM-S%C3%83O-JOS%C3%89SC
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/24/DIFUS%C3%83O-DO-COVID-19-EM-S%C3%83O-JOS%C3%89SC
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/03/A-MORADIA-E-O-SANEAMENTO-COMO-PE%C3%87AS-FUNDAMENTAIS-PARA-A-SOBREVIV%C3%8ANCIA-FRENTE-AO-COVID-19
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/03/A-MORADIA-E-O-SANEAMENTO-COMO-PE%C3%87AS-FUNDAMENTAIS-PARA-A-SOBREVIV%C3%8ANCIA-FRENTE-AO-COVID-19
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/03/A-MORADIA-E-O-SANEAMENTO-COMO-PE%C3%87AS-FUNDAMENTAIS-PARA-A-SOBREVIV%C3%8ANCIA-FRENTE-AO-COVID-19
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/03/A-MORADIA-E-O-SANEAMENTO-COMO-PE%C3%87AS-FUNDAMENTAIS-PARA-A-SOBREVIV%C3%8ANCIA-FRENTE-AO-COVID-19
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/03/29/MOBILIZAR-OU-IMOBILIZAR-A-PANDEMIA-DO-COVID-19-E-A-INCOMPREENS%C3%83O-DO-QUE-%C3%89-O-DESENVOLVIMENTO
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/03/29/MOBILIZAR-OU-IMOBILIZAR-A-PANDEMIA-DO-COVID-19-E-A-INCOMPREENS%C3%83O-DO-QUE-%C3%89-O-DESENVOLVIMENTO
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/03/29/MOBILIZAR-OU-IMOBILIZAR-A-PANDEMIA-DO-COVID-19-E-A-INCOMPREENS%C3%83O-DO-QUE-%C3%89-O-DESENVOLVIMENTO
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/03/29/MOBILIZAR-OU-IMOBILIZAR-A-PANDEMIA-DO-COVID-19-E-A-INCOMPREENS%C3%83O-DO-QUE-%C3%89-O-DESENVOLVIMENTO
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/07/COVID-19-UM-RETRATO-SOBRE-SEUS-EFEITOS-E-O-PAPEL-DO-ESTADO-EM-ALGUNS-PA%C3%8DSES-EM-MOMENTO-DE-PANDEMIA-GLOBAL-1
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/07/COVID-19-UM-RETRATO-SOBRE-SEUS-EFEITOS-E-O-PAPEL-DO-ESTADO-EM-ALGUNS-PA%C3%8DSES-EM-MOMENTO-DE-PANDEMIA-GLOBAL-1
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/07/COVID-19-UM-RETRATO-SOBRE-SEUS-EFEITOS-E-O-PAPEL-DO-ESTADO-EM-ALGUNS-PA%C3%8DSES-EM-MOMENTO-DE-PANDEMIA-GLOBAL-1
https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2020/04/07/COVID-19-UM-RETRATO-SOBRE-SEUS-EFEITOS-E-O-PAPEL-DO-ESTADO-EM-ALGUNS-PA%C3%8DSES-EM-MOMENTO-DE-PANDEMIA-GLOBAL-1
http://www.anpg.org.br/17/04/2020/direito-dos-pos-graduandos-garantido-bolsista-capes-pode-ser-beneficiario-da-renda-emergencial/
http://www.anpg.org.br/17/04/2020/direito-dos-pos-graduandos-garantido-bolsista-capes-pode-ser-beneficiario-da-renda-emergencial/
http://www.anpg.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Oficio_1186371.pdf
https://apg.paginas.ufsc.br/files/2020/04/boletim-20202final.pdf
https://apg.paginas.ufsc.br/files/2020/04/boletim-20202final.pdf
http://www.anpg.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Nota_1186350_Nota_107.pdf
http://www.anpg.org.br/wp-content/uploads/2020/04/Nota_1186350_Nota_107.pdf
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auxílio emergencial por parte dos bolsistas Capes não 
parece configurar hipótese de extinção da bolsa de 
estudo ou pesquisa, uma vez que os regulamentos 
dos programas, em geral, vedam apenas o exercício 
concomitante de atividade remunerada - além de 
impôr obrigações de outras ordens - hipótese em que 
não se enquadra o referido auxílio emergencial”. A 
Procuradoria Federal considera ainda que “a 
concessão do auxílio assistencial, todavia, não só não 
compete à Capes como também não depende de 
qualquer ‘posicionamento oficial’ da entidade”. 
Isso é possível pelo fato de que os valores recebidos 

por bolsas de estudo ou pesquisa, no âmbito da 
Capes, estão excluídos do conceito de renda, 
conforme inteligência do art. 26, da Lei nº 9.250/95. 

Existem, todavia, dúvidas que permanecem, 
com relação a bolsistas de outras agências de fomento, 
como CNPq e Fapesc. Sobre este aspecto, a APG/
UFSC enviou ofício à PROPG/UFSC pedindo que 
fossem feitas consultas a todas as agências de fomento 
em atividade na UFSC, além da Capes. No entanto, 
ainda não obtivemos resposta da demanda. Assim que 
a tivermos, repassaremos a toda a comunidade. 

Prorrogação de bolsas de 
mestrado e doutorado Capes 
e CNPq, Fapesc resiste em 
aceitar a ideia 
 

No dia 30 de abril a Capes 
l iberou notícia informando 
prorrogação da duração das bolsas 
de mestrado e doutorado 
concedidas pela agência, em 
função da pandemia de COVID-
19. O objetivo desta ação é atender 
necessidades de bolsistas que estão 
com o andamento de suas 
pesquisas afetados negativamente 
em função da pandemia. Os 
termos completos da ação podem 
ser encontrados na Portaria nº 55. 
Ela trata da “prorrogação, em 
caráter excepcional, dos prazos de 
vigência das bolsas de estudo no 
país concedidas pela Capes e da 
exclusão da variável de tempo de 
titulação em indicadores relativos à 
avaliação dos programas no 
quadriênio 2017-2020”. 

Neste sentido, poderão 
ser prorrogados os prazos de 
concessão de bolsas, por um 
período máximo de três meses, 
acrescentados no tempo total 
inicial de vigência da bolsa. As 
circunstâncias necessárias para a 
concessão da prorrogação são: 
“cancelamento ou adiamento de 
atividades presenciais necessárias 
ao desenvolvimento do curso, que 
não  possam se r  supr idas 
adequadamente por meio de 
ensino à distância ou outros meios, 
tais como atividades laboratoriais 

ou de campo, coleta de dados, 
entre outras; restrições temporárias 
de acesso a instalações necessárias 
ao desenvolvimento das atividades 
do curso; ou outras situações que 
tenham imposto dificuldades não 
antevistas aos mestrandos e 
doutorandos” ,  nos  l imi tes 
estabelecidos na Portaria. Esta 
estabelece que “a prorrogação 
poderá ser aplicada às bolsas em 
vigor na data da publicação desta 
[...] e àquelas que vieram a ser 
concedidas durante o período de 
restrições relacionado à pandemia 
de COVID-19”. Ainda de acordo 
com o texto, “a decisão sobre a 
prorrogação das bolsas cabe à 
I n s t i t u i ç ã o  d e  E n s i n o , 
Coordenação de Curso e instância 
similar, que deverão registrá-la 
diretamente no Sistema de 
Controle de Bolsas e Auxílios 
(SCBA) da Capes”. Nele, chama 
a t e nç ã o  q ue ,  “ a s  b o l s a s 
prorrogadas continuarão ocupando 
cota, não sendo permitido 
substituição de bolsista enquanto 
perdurar a prorrogação, não sendo 
a d m i t i d o s  c a d a s t r a m e n t o s 
concomitantes ou que façam 
exorbitar a cota regularmente 
concedida ao curso ou projeto 
[...]”. 

O CNPq, de maneira 
semelhante, começou a sinalizar já 
no dia 17 de março, preocupação 
com as pesquisas prejudicadas por 
conta das medidas de isolamento 
contra o coronavírus. No dia 27 de 
março houve um segundo 
comunicado sobre a COVID-19. 
Nele, a agência informou a 

suspensão pelo prazo de sessenta 
dias da cobrança de todos os 
re la tór ios com prazo a té 
30/05/2020. Além disso, divulgou 
um texto pergunta-respostas para 
tirar eventuais dúvidas que 
pudessem surgir sobre os assuntos 
r e l a t i v o s  a o  p e r ío d o  d e 
enfrentamento da pandemia. Até 
que no dia 6  de maio foi 
divulgado o Informe nº 4 - 
Orientações à  comunidade 
científica. Neste último, foram 
apresentadas as tão esperadas 
primeiras informações diretas da 
agência com relação a prorrogação 
de bolsas de estudo e pesquisa. A 
prorrogação prevista é de até 60 
dias. As condições são: “nos casos 
de bolsas de mestrado e de 
doutorado,  no âmbito do 
Programa institucional de bolsas 
por quota, os pedidos de 
prorrogação deverão ser enviados 
exclusivamente, pelo Coordenador 
dos Cursos de Mestrado ou 
Doutorado, em lote único, por 
curso, contendo, para cada bolsista 
[...] [indicação do] período da 
prorrogação, de, no máximo, até 
60 dias; e [...] justificativa para a 
prorrogação. O Coordenador do 
curso terá até 30 (trinta) dias, a 
partir da publicação deste Informe 
nº 4, para enviar sua solicitação de 
prorrogação de bolsas.” 

O caso da Fapesc surge 

como desafio neste cenário. A 

Fundação de Amparo à Pesquisa de 

Santa Catarina, tem se posicionado 

de  maneira destoante  aos 

posicionamentos das agências 

https://www.capes.gov.br/36-noticias/10295-capes-prorroga-a-duracao-das-bolsas-de-mestrado-e-doutorado
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10295-capes-prorroga-a-duracao-das-bolsas-de-mestrado-e-doutorado
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10295-capes-prorroga-a-duracao-das-bolsas-de-mestrado-e-doutorado
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10295-capes-prorroga-a-duracao-das-bolsas-de-mestrado-e-doutorado
http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=3762#anchor
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/8506728
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/8672718
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/8672718
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9069066
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9069066
http://www.cnpq.br/web/guest/noticiasviews/-/journal_content/56_INSTANCE_a6MO/10157/9069066
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 nacionais. Por isso, a APG/UFSC, 

juntamente com as bolsistas Fapesc 

criaram um grupo aberto de 

Whatsapp, para poder discutir 

maneiras de fazer pressão política 

junto à entidade. Em caso de 

interesse, o grupo pode ser 

acessado por meio deste link.  

Ciência, política e saúde 
coletiva: questionamentos e 
provocações a partir da 
pandemia de COVID-19 

 

No momento em que 
estamos prestes a entrar no 
terceiro mês de distanciamento 
físico na UFSC, a conta da 
pandemia de coronavírus no 
Brasil  passa dos 9 mil mortos e 
dos 135 mil infectados pelos dados 
oficiais. Nesse contexto, creio que 
é preciso colocar algumas questões 
sobre as implicações que estão 
postas em nossas pesquisas na pós 
gradução científica e acadêmica. e 
como esse conhecimento 
produzido gera efeitos na 
sociedade. Assim,  precisamos 
refletir sobre algumas questões: De 
que forma nos implicamos com o 
que acontece na atualidade? Qual a 
conexão dessa realidade com a 
produção de conhecimento que 
fazemos? Além das antigas e aqui 
pressupostas: Para quem 
produzimos conhecimento? Para 
quê produzimos o conhecimento? 
Com quem produzimos o 
conhecimento?  

Não existe neutralidade 
na construção do conhecimento, 
ele é feito a partir das escolhas que 
são feitas em todas as etapas dessa 
produção, desde a formulação do 
problema até a análise dos 
resultados, pesquisadores fazem 
escolhas que dão contornos e 
caminhos diferentes à questão que 
buscam investigar. Essa 
neutralidade é em muitos casos 

confundida - ingenuamente ou 
perversamente - com a 
objetividade, percebida como um 
dos elementos do método 
científico. Ser objetivo é, 
justamente, estar implicado nas 
relações políticas que perpassam a 
produção acadêmica, refletir sobre 
o uso que será feito socialmente 
do conhecimento e os possíveis 
efeitos dele na sociedade e nos 
sujeitos, tanto durante como após 
a pesquisa. A neutralidade, por 
outro lado, se pressupor ignorar as 
relações que podem emergir com a 
produção científica,  seguirá a 
corrente ideológica hegemônica 
das relações individualistas, 
consumistas e capitalizadas. 

Esses reflexões não são 
novidade e ganharam espaço em 
certos guetos nas universidade e 
em práticas e grupos de 
pesquisas.  Ao questionar a forma 
de produzir conhecimento, essas 
iniciativas têm ampliado o 
entendimento do que é conhecer, 
articulando demandas sociais à 
saberes populares, tradicionais e 
científicos na busca por melhores 
respostas para questões sociais 
importantes em nossas vidas. 

Entretanto, essa não é a forma 
hegemônica da ciência.  

Levantar esses 
questionamentos nos dão 
condições de entender o discurso 
negacionista que ganha força 
atualmente. Ele se desdobra na 
oposição entre política e técnica 
(ciência). Estrutura-se na medida 
em que cada vez mais 
desvalorizamos a política ao 
reduzir o termo “política” às 
relações de interesse individuais ou 
partidários, entre políticos dentro 
de uma institucionalidade (política 
de Estado). Política é, também, 
relação de forças, que no campo 
da pesquisa científica, por 
exemplo, define quais 
conhecimentos serão produzidos e 
quais estão contemplados nos 
interesses econômicos das forças 
políticas em questão. Mike Davis, 
em seu livro Coronavírus e luta de 
classe, aponta justamente isso ao 
falar sobre “uma vacina universal 
contra a gripe – isto é, uma vacina 
que visa as partes imutáveis das 
proteínas de superfície do vírus – 
tem sido uma possibilidade 
durante décadas, mas nunca 
considerada lucrativa o suficiente 

André Dahmer (@malvados)  

https://chat.whatsapp.com/D7hGBsXXav450uv1IdwBj0
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para ser uma prioridade.” 
A política capitalista para 

a saúde é individualista e embasada 
por uma ciência pretensamente 
neutra e altamente implicada na 
produção para o consumo de 
consultas, equipamentos e insumos 
de saúde e não para resolver, 
efetivamente, problemas de saúde. 
Deste modo, saúde e vida tornam-
se produtos dos sucessos e 
fracassos da capacidade de 
consumo do indivíduo. No Brasil, 
são os termos do produtivismo 
que orientam nossas práticas de 
pesquisa. A necessidade da 
produção impera sobre a demanda 
social por conhecimento e com 
isso estimulamos mais de uma 
geração de pesquisadores a 
publicarem uma quantidade tal de 
artigos que, a partir da suposta 
n e u t r a l i d a d e ,  p e r d e m  a 
objetividade por ignorar os 
a s p e c t o s  p o l í t i c o s  d o 
conhecimento, produzindo uma 
massa de trabalhos científicos que 
pouco dialogam com a realidade 
do mundo e das pessoas,  abstendo
-se da política em nome da técnica 
(ou da ciência se preferirem). 

Nem todo conhecimento 
científico é produzido dessa forma 
e existem uma série de linhas que 
buscam dialogar com a realidade e 
com outros saberes não científicos. 
Mas, como regra, a produção 
científica estimula a despolitização 
em nome da validade do discurso 
científico, o que serve muito bem 
aos mercados como apontado por 
Mike Davis.  O mesmo mercado 
que direciona as pesquisas 
científicas cria normas para as 
políticas econômicas e sociais dos 
Estados nacionais. A crise 
econômica de 2008 estabeleceu, 
a t r a v é s  d o s  m e c a n i s m o s 
f i n a nce i r o s  i n t e r na c i o na i s 
(mercado financeiro), que a norma 
do mercado para políticas sociais é 
de austeridade. No Brasil a 
austeridade, apesar de ampliada 
recentemente, existe desde a 
entrada do neoliberalismo na 
década de 1990. Concomitante ao 

período de nascimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Nesse 
contexto,  surge um sistema de 
saúde subfinanciado, mas que 
desde 2016 com Emenda 
Constitucional nº 95 - Emenda do 
teto de gastos - passa a ser 
desfinanciado. Não percamos de 
vista, neste ponto,  que cerca de 
50% da receita arrecadada em 
impostos no país vai para o 
pagamento de uma dívida pública 
nunca auditada. 
 
O que muda com a entrada do 
coronavírus no Brasil?  

 
Essa é uma questão que vamos 
tentar responder ainda por anos, 
mas percebemos que ele expõe a 
estrutura social desigual montada 
historicamente no Brasil. O 
coronavírus mostra de forma mais 
contundente as iniquidades 
(diferenças injustas entre as 
pessoas) que já estavam presentes 
em nossa sociedade, ampliando 
ainda mais os processo de 
vulnerabilização daquelas pessoas 
expostas a uma maior carga de 
riscos à saúde. Essa iniquidade 
persistente não é natural, mas 
condicionada na estrutura social 
por políticas sociais ausentes ou 
insuficientes aliadas a uma 
distribuição desigual de poder e 
renda. De forma concreta, essas 
políticas desiguais e injustas criam 
condições diferentes de acesso 
entre grupos sociais aos recursos 
básicos como alimentação, 
moradia, transporte, saneamento, 
acesso à água potável, energia 
elétrica, produtos de higiene, 
comunicação, educação e a 
serviços de saúde. Todas condições 
necessárias para propormos uma 
política de isolamento físico 
realmente efetiva.  

Mesmo nesse cenário, 
tanto o SUS como a saúde coletiva 
brasileira avançaram - de maneira 
por vezes paradoxal - na 
formulação e implementação de 
muitas políticas públicas. Temos 
como exemplos a de atenção 

básica, focada na Estratégia de 
Saúde da Família; e a de saúde 
mental, com as Redes de Atenção 
Psicossocial. Esse crescimento em 
tamanho - ampliação do SUS - e 
prestígio - da área da saúde coletiva 
- foi acompanhado, todavia, de 
uma despolitização do debate na 
saúde coletiva e do projeto de 
sociedade que o SUS representa. 
No âmbito do SUS, a ausência de 
movimentação política dos 
trabalhadores desta área, em 
especial dos sindicatos, fez com 
que essa tarefa fosse tomada 
apenas pelos técnicos e acadêmicos 
da saúde. Os movimento sociais 
foram relegados a instâncias de 
controle social, cada vez mais 
apenas figuram como adornos 
democráticos de ums Estado 
pouco ou nada permeável às 
demandas por eles representadas. 
O caso das Agentes Comunitárias 
de Saúde é muito significativo, pois 
se antes eram selecionadas por 
serem lideranças comunitárias 
agora se assemelham mais com 
trabalhadores técnicos-científicos, 
frequentemente com pouca ou 
nenhuma inserção política nos seus 
territórios de atividade.  

A  p a r t i r  d e s t a s 
informações, retomemos alguns 
elementos e traçemos alguns pontos 
importantes para ação: precisamos 
analisar nossas implicações 
pessoais, coletivas e sociais com a 
produção de conhecimento, 
criticando o produtivismo acrítico 
estimulado nas universidades e na 
maior parte das pesquisas. 
Precisamos politizar a saúde e a 
ciência, entendendo que essas áreas 
s ã o  i n f l u e n c i a d a s  p e l a 
macroeconomia, mas que podem 
também ser direcionadas para 
combater as injustiças sociais e de 
saúde que estamos percebendo mais 
objetivamente agora. É preciso lutar 
contra a despolitização da saúde e 
do SUS. E lutar, ainda, contra a 
necropolítica de governo, que se 
expande para toda a população do 
país neste momento de pandemia, 
pois estimular a saída do isolamento 
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físico amplia a carga de riscos 
sobre toda a população mais 
vulnerabilizada, de forma desigual 
e  injusta. Nesse momento de 
pandemia, a necropolítica é 
escancarada, evidenciando a 
e x p o s i ç ã o  d e  t o d a s  n ó s 
especialmente as trabalhadoras da 
saúde.   
 

Solidariedade  
 

A pandemia tem operado como 
um analisador potente de nossa 
sociedade, não sabemos ainda a 
amplitude de seus efeitos, mas eles 
estão mostrando os abismos mais 
perversos da sociabi l idade 
capitalista, colocando uma lupa 
sobre as iniquidades sociais e de 
saúde. Porém ela também revela a 
capacidade de articulação e 
solidariedade que existe na vida, 
especialmente na vida comunitária 

vulnerabilizada por esse processos. 
Observamos isso nas tantas 
campanhas para doação e 
distribuição de alimentos e 
produtos de higiene nas periferias 
urbanas e em comunidades 
t r a d i c i o n a i s ,  q u e  f o r a m 
rapidamente organizadas pelos 
seus moradores Brasil afora. 

Se nesse momento a 
solidariedade é fundamental, a 
politização e implicação das nossas 
pesquisas é imprescindível. Não 
apenas para conseguirmos diminuir 
o impacto imediato da pandemia, 
mas para disputarmos uma 
sociedade pós-pandemia que 
distribua renda e recursos de forma 
mais justa, diminuindo as injustiças 
em saúde, com melhoria das 
c o n d i ç õ e s  d e  v i d a  e , 
consequentemente, das condições 
que teremos enquanto povo para 
enfrentar a vida e outras 

pandemias. Assim, quando o 
momento histórico nos implica à 
defesa da ciência, precisamos 
compreender que não podemos 
fazer isso incondicionalmente. É 
preciso defender a ciência, sim, 
mas aquela que se assuma política e 
se implique em dar respostas aos 
problemas que estão sendo 
escancarados pela pandemia, mas 
que estavam aqui antes dela chegar. 
A centralidade da saúde nas 
políticas da pandemia nos dá ainda 
a chance - ou a responsabilidade - 
de retomar os ideais da reforma 
sanitária brasileira. Para esses 
ideais, fazer saúde implica em ação 
política consciente, voltada para 
melhoraria das condições de vida e 
dos determinantes sociais da saúde, 
tornando as relações sociais  mais 
justas, menos opressoras e, por 
conseguinte, mais saudável para 
todos. 

Em tempo 
 

↪ Podcasts: Xadrez Verbal e Átila Iamarino - Especial Coronavírus (vários episódios); Luz no fim da 
quarentena - Revista Piauí (vários episódios); Anticast: 433 - Indígenas x Coronavírus (com Sonia 
Guajajara), 428 - Pandemias (epidemias) Histórias, 427 - Coronavírus na Itália: o futuro do Brasil?; 
Justificando: 46 - O que o coronavírus nos ensina sobre capitalismo?, 47 - Os impactos de um não-presidente 
em uma pandemia, 48 - O mundo do trabalho durante e depois do Covid-19, 49 - Os efeitos psicanalíticos da 
quarentena; Ilustríssima Conversa: Politização de epidemias sempre leva a tragédias, avalia historiador. 

 
↪ Santa Catarina deve ser o próximo 
foco de caos do coronavírus, segundo 
técnicos do Ministério da Saúde. 
04/05/2020. “O governador do estado, Carlos 
Moisés (PSL), tem liberado progressivamente a 
reabertura de determinados setores comerciais desde 
o começo de abril, e os efeitos já estão começando a 
aparecer.” 

↪ Coronavírus: SC aceita propostas 
forjadas e gasta R$ 33 milhões na compra 
de respiradores fantasmas. 28/04/2020. “O 
GOVERNO DE SANTA CATARINA 
levou cinco horas para decidir comprar, receber 
uma proposta e bater o martelo sobre a aquisição 
de 200 respiradores a módicos R$ 33 milhões. A 
pressa teve um preço. Os aparelhos, que deveriam 
ter sido entregues no início de abril, em 48 
unidades de saúde do estado, não chegaram. A 
previsão mais otimista, agora, é para junho.” 

Andrews McMeel (@newcounterpoint)  

https://xadrezverbal.com/category/audio/podcast-coronavirus-com-atila-iamarino/
https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/luz-no-fim-da-quarentena/
https://piaui.folha.uol.com.br/radio-piaui/luz-no-fim-da-quarentena/
https://anticast.com.br/2020/05/anticast/anticast-433-indigenas-x-coronavirus-com-sonia-guajajara/
https://anticast.com.br/2020/05/anticast/anticast-433-indigenas-x-coronavirus-com-sonia-guajajara/
https://anticast.com.br/2020/04/anticast/anticast-428-pandemias-e-epidemias-historias/
https://anticast.com.br/2020/03/anticast/anticast-427-coronavirus-na-italia-o-futuro-do-brasil/
https://www.justificando.com/podcast-justificando/
https://folha.libsyn.com/politizao-de-epidemias-sempre-leva-a-tragdias-avalia-historiador
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/santa-catarina-deve-ser-proximo-foco-de-caos-do-coronavirus-segundo-tecnicos-do-ministerio-da-saude.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/santa-catarina-deve-ser-proximo-foco-de-caos-do-coronavirus-segundo-tecnicos-do-ministerio-da-saude.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painel/2020/05/santa-catarina-deve-ser-proximo-foco-de-caos-do-coronavirus-segundo-tecnicos-do-ministerio-da-saude.shtml?origin=folha
https://theintercept.com/2020/04/28/sc-proposta-forjada-respiradores-fantasmas/
https://theintercept.com/2020/04/28/sc-proposta-forjada-respiradores-fantasmas/
https://theintercept.com/2020/04/28/sc-proposta-forjada-respiradores-fantasmas/
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↪ Casos de coronavírus e número de mortes 
no Brasil em 7 de maio. 07/05/2020. “As 
secretarias estaduais de Saúde confirmaram no país 
128.975 casos do novo coronavírus (Sars-CoV-2), 
com 8.685 mortes. 13 das 20 cidades com maior 
mortalidade estão no Amazonas.” 

 
↪ Em vez da idade, classe social passa a 
definir quem morre de covid no país. 
06/05/2020. “Estamos em um momento de 
expansão da crise. A gente vem observando que a covid
-19 é letal na periferia. E não dá para responsabilizar 
as pessoas. Muitas não têm condições de cumprir o 
isolamento por morarem em cubículos, em que sete 
pessoas dividem um quarto. A impossibilidade é uma 
questão de estrutura, e isso revela o quanto a gente, 
como sociedade, ainda está atrasado quando se trata de 
condições dignas de habitação e saneamento básico.” 

↪ Estudo estima pelo menos 4,2 milhões já contaminados com coronavírus no Brasil. 08/05/2020. “A taxa 
está acima de 1 em todos esses Estados, o que indica que a epidemia ainda não está controlada. O trabalho lembra que a 
distribuição da doença é altamente heterogênea no País, com cinco Estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e 
Amazonas) sendo responsáveis por 81% das mortes reportadas no Brasil. Até esta quinta, de acordo com o Ministério da Saúde, 
9.146 pessoas já haviam morrido em decorrência da covid-19. A doença já foi diagnosticada em mais de 135 mil pessoas.” 

Kevin Kal Kallaugher (@kaltoons)  

Lo Cole (@lo_cole)  

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/07/casos-de-coronavirus-e-numero-de-mortes-no-brasil-em-7-de-maio.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/07/casos-de-coronavirus-e-numero-de-mortes-no-brasil-em-7-de-maio.ghtml
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/06/no-brasil-covid-19-nao-mata-por-idade-mas-por-endereco-sugere-estudo.htm?fbclid=IwAR091aD7Yp2VAsJHCaOXSrnJjvXm9biYkG2XuDeTMPID0pCte8uUC9i6M74
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2020/05/06/no-brasil-covid-19-nao-mata-por-idade-mas-por-endereco-sugere-estudo.htm?fbclid=IwAR091aD7Yp2VAsJHCaOXSrnJjvXm9biYkG2XuDeTMPID0pCte8uUC9i6M74
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,epidemia-e-exponencial-e-brasil-precisa-de-mais-medidas-de-controle-alerta-imperial-college,70003296669
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SEÇÃO  

ABERTA 
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NOTÍCIAS GERAIS 
 
↪ No dia que novo reitor eleito assumiria IFSC, MEC nomeia temporário que abdicou do cargo. 
20/04/2020. “‘Na sexta-feira (17) já tínhamos a sensação de que algo não estava bem porque a Comissão Eleitoral protocolou 
o processo no MEC e vínhamos acompanhando. No dia 15 de abril, surgiu um outro protocolo que era nomeação de um pro 
tempore, a partir daí ficamos preocupados e começamos a tentar buscar informações do porque deste pro tempore. Não tivemos nada 
oficial justificando a nossa não nomeação, não sabemos o motivo dessa  movimentação por parte do MEC’, afirma Maurício 
Gariba [reitor eleito]. [...]”  
 
↪ Presidente da Fapemig é nomeado para assumir o CNPq. 18/04/2020. “O governo federal nomeou o atual 
presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig), Evaldo Ferreira Vilela, para assumir a 
presidência do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). O cargo era ocupado pelo pesquisador em 
engenharia aeroespacial e aeronáutica João Luiz Filgueiras de Azevedo, exonerado do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro. A 
decisão foi publicada na manhã de ontem, no Diário Oficial da União (DOU). [...]” 
 
↪ ANPG entra com Mandado de Segurança para revogar a Portaria 34. 03/04/2020. “A ação judicial é mais 
uma frente de batalha pela revogação da Portaria 34 aberta pela ANP, que nos últimos dias recebeu uma verdadeira enxurrada 
de reclamações de pós-graduandos, através de sua Ouvidoria e da planilha que disponibilizou na internet para o relato dos cortes 
[...] A luta dos pós-graduandos afetados também ganhou o reforço do Ministério Público Federal, que entrou com ação judicial 
contra a portaria, após ter recomendado a suspensão, que não foi acatada pela Capes. ‘Ao modificar abruptamente processos em 
cursos de concessão de bolsas, na prática, cancelou a concessão de bolsas de mestrado e doutorado, surpreendendo os pró-reitores de 
Pesquisa e Pós-Graduação, bem como os futuros mestrando e doutorandos’, afirma o procurador Enrico Rodrigues de Freitas, 
signatário da ação. [...]” 
 
↪ Capes admite erro que cortou 6.000 bolsas após criar novo modelo de concessão. 02/04/2020. “De acordo 
com o documento, houve um erro na contabilização de bolsas distribuídas com os novos critérios [...] Benefícios que haviam atingido 
em fevereiro sua duração máxima de vigência haviam sido classificados no sistema como "empréstimo" —bolsas que seriam 
transferidas de um programa de pós-graduação para outro assim que as pesquisas em andamento fossem encerradas [...] A Capes, 
então, contabilizou equivocadamente o saldo de bolsas. [...]” 
  
↪ Capes oferece novas bolsas para a pesquisa do coronavírus. 23/04/2020. “A CAPES oferecerá 2.600 bolsas 
em um novo programa de apoio à pesquisa, voltado à prevenção e combate às epidemias. Em um primeiro momento, cursos que 
lidam direta ou indiretamente com pesquisas envolvendo o estudo do coronavírus, receberão 2.180 bolsas além do quantitativo já 
previsto pelo modelo de concessão. [...]” 
 
↪ Weintraub diz que Universidades que mantêm atividades em pandemia serão premiadas. 18/04/2020. 
“Mesmo com a recomendação de autoridades sanitárias para que o isolamento social seja mantido, com o objetivo de combater o 
avanço da covid-19, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, se posicionou neste sábado a favor da volta às aulas e afirmou 
que as universidades que estão mantendo as aulas serão premiadas. [...]” 

Laerte Coutinho (@LaerteCoutinho1)  

↪ [EXTRA] MCTIC define prioridades para o período de 2020 a 2023. 24/03/2020. “A portaria estabelece que a 
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 
entidades vinculadas ao MCTIC, deverão promover os ajustes e adequações necessários nas respectivas linhas de financiamento e de 
fomento para incorporar em seus programas e ações as prioridades estabelecidas no documento. [...]” 

https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2020/04/20/no-dia-que-novo-reitor-eleito-assumiria-ifsc-mec-nomeia-temporario-que-abdicou-do-cargo.ghtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/04/18/interna_gerais,1139788/presidente-da-fapemig-e-nomeado-para-assumir-o-cnpq.shtml
http://www.anpg.org.br/03/04/2020/anpg-entra-com-mandado-de-seguranca-para-derrubar-portaria-34/
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/04/capes-admite-erro-que-cortou-6000-bolsas-apos-criar-novo-modelo-de-concessao.shtml
https://www.capes.gov.br/36-noticias/10227-capes-oferece-novas-bolsas-para-a-pesquisa-do-coronavirus
https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,weintraub-diz-que-universidades-que-mantem-atividades-em-pandemia-serao-premiadas,70003275822
http://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/salaImprensa/noticias/arquivos/2020/03/MCTIC_define_prioridades_para_o_periodo_de_2020_a_2023.html
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Enem  
 

Todas as informações relativas ao Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a ser aplicado no ano 
de 2020 já estão disponíveis, e podem ser verificadas em portais da grande mídia, como aqui. As inscrições, 
inclusive já estão abertas, como podemos ver aqui junto com outras informações gerais. As dúvidas, todavia, 
em torno da inoportunidade da manutenção do calendário diante da pandemia de coronavírus não foram 
resolvidas.  

Pelo contrário, a manutenção do Enem durante a pandemia coloca o Brasil na contramão da 
tendência mundial de revisão das datas de exames do tipo, nos países que aplicam modelo semelhante. O 
pronunciamento do presidente do Inep, entidade responsável pela prova, não atenda para o problema de 
maneira responsável. O que traz à tona mais um episódio de descaso com a educação e com a futura geração 
de estudantes que irá pleitear vaga no ensino superior.  

Essa situação remonta - como não? - aos graves problemas enfrentados na última edição do exame, 
bem como ao deboche do ministro da educação, que não exita em passar atestado de sua incompetência e sua 
falta de comprometimento com os mais afetados por sua desastrosa gestão. Dessa vez, o recado vem na forma 
de um vídeo, a mensagem para as/os estudantes Brasil afora, receosos diantes das incertezas, é nítida e trágica: 
vocês que lutem. 

Paradoxalmente, em certo sentido o recado não poderia ser mais adequado. Contra o desmonte, o 
descaso e o culto a morte deste governo: organização e luta!! 
 

André Dahmer (@malvados)  

https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/05/08/enem-2020-datas-inscricoes-novidades-provas-e-dicas.htm
https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2020-05/inscricoes-para-o-enem-2020-comecam-na-proxima-segunda-feira
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/manutencao-do-enem-durante-a-pandemia-coloca-brasil-na-contramao-da-tendencia-mundial.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2020/05/manutencao-do-enem-durante-a-pandemia-coloca-brasil-na-contramao-da-tendencia-mundial.shtml?utm_source=mail&utm_medium=social&utm_campaign=compmail
https://educacao.uol.com.br/noticias/2020/04/17/permanecemos-com-plano-a-diz-presidente-do-inep-sobre-enem-em-novembro.htm
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/opiniao/2020/01/uma-reflexao-sobre-o-enem.html
https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,o-enem-e-o-deboche-de-weintraub,70003267383
https://youtu.be/apufjiGlIY0
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