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Esta é, talvez, a mais curta narrativa sobre a história da Universidade Federal de Sergipe. Aqui, trato de coisas ocorridas
em 23 e 24 de novembro de 2020: dois dias trágicos que marcaram a nomeação e a posse de Liliádia da Silva Oliveira
como interventora da instituição.

Ela está no meio de nós

A ordem de intervenção estava assinada por Milton Ribeiro,
Ministro da Educação, desde a sexta-feira (20 de novembro)
e foi publicada na segunda-feira (23 de novembro), dando
início a uma série de narrativas sobre o acontecimento. Tratava-se, segundo o documento, da designação de uma “Reitora Pro Tempore”.

6

Às 11h46 do mesmo dia, a Assessoria de Comunicação da
UFS (Ascom) noticiou o acontecimento de modo omisso e
mentiroso: não fez referência ao gestor destituído, Valter
Joviniano de Santana Filho, nem informou que o cargo de
vice-reitor estava preenchido, mesmo havendo condições
legais “para o provimento regular imediato” do reitor e do
vice-reitor, recentemente eleitos.
Na conta oficial da UFS no Facebook, o professor Cristian
Lindberg comentou a nota da Ascom: “Reitora interventora,
isso sim”!
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Anunciando a boa nova

A comunidade soube, oficialmente, da intervenção, como
vimos, bem perto do meio-dia. Mas desde às 7h, os jornais
noticiavam o ato. Os articulistas se dividiam entre o anúncio parcimonioso da mudança e a denúncia de intervenção.
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O Hora News foi explícito: “MEC afasta reitor interino da
UFS e nomeia interventora na universidade pública”. O Aju
@ News (15h42) foi taxativo: “a nomeação aconteceu após o
MEC afastar o professor Valter Joviano” (sic), que encabeçou
a lista tríplice para a reitoria da UFS”.

9

Os articulistas também conjecturavam sobre as causas da
mudança. O periódico JL Política (08h09) se referia a Liliádia como “professora anônima na comunidade acadêmica”,
“reitora tampão”: “É mais uma crente presbiteriana da mesma Igreja do ministro Milton”.
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O portal G1 SE (7h58) usou expressão “reitora interina” para
designar Liliádia e apontou causa diversa: uma “suspeita de
irregularidade no processo de eleição”, denunciada ao Ministério Público Federal pelos sindicatos dos professores e docentes e pela representação estudantil, teria induzido o ministro a interromper “o processo de escolha do novo reitor”.
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Todos juntos a uma só voz
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Os estudantes, os técnico-administrativos e os professores
também inauguraram suas versões sobre o acontecimento,
por sinal, bastante alinhadas entre si.
13

O Diretório Central do Estudantes (DCE) emitiu uma “nota
de repúdio” na qual defendia duas teses: a primeira é a de
que a intervenção da UFS e de mais outras 15 nomeações de
reitor, ocorridas no governo de Jair Bolsonaro, significavam
a efetivação do “projeto neofacista de controle ideológico e
político do ensino superior”. A segunda, que o DCE acusava
Ângelo Antoniolli, Valter Joviniano e Liliádia Oliveira de serem pessoas da “confiança de Bolsonaro na UFS” e de aparentarem “não possuir interesse em defender a autonomia
universitária”.
Nas interações à nota do DCE, os poucos comentários se
dividiram entre a expressão de palavras de ordem – “Democracia agora”, “fora Bolsonaro” –, a demonstração da
indiferença e a manifestação da autocrítica no interior do
movimento: “Olha, né por nada não. Mas quando entraram
com essa ação junto com o MP não imaginaram que Bolsonaro só precisava de um precedente pra por uma interventora? (sic)”
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As posições do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação da UFS (Sintufs) e da Associação
dos Docentes da UFS (Adufs) eram mais contundentes. Enquanto a nota dos representantes estudantis informava que
a luta pela “manutenção” do grupo de Antoniolli à frente da
Reitoria “culminou na nomeação da interventora”, a nota
dos representantes dos técnico-administrativos declarava
que “a sanha golpista da administração da UFS nos levou a
esta situação, pois ao passar por cima da comunidade e dos
conselhos para eleger seu sucessor, o atual reitor colocou
toda a universidade sob o risco de uma intervenção que se
concretizou”.
Semelhante posição foi expressa pelo presidente da ADUFS,
Airton Paula Souza: “essa intervenção é consequência de
uma postura autoritária do ex-reitor da universidade, que
buscou deslegitimar todo o processo da consulta pública”.
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A posição da Adufs, construída em assembleia da qual participaram 103 membros, também incluiu a decisão de solicitar uma reunião com Liliádia Oliveira para “ouvir da nomeada pelo MEC” se haveria “disposição em formar uma
lista tríplice respeitando a Consulta Pública” ou se o desejo
da mandatária era o de “implementar uma política desrespeitosa à comunidade acadêmica.”

Tratava-se de uma ação curiosa já que, por um lado, a assembleia se colocara “contra qualquer intervenção” e “em
defesa da autonomia e democracia universitária; por outro,
abria a possibilidade de legitimar a intervenção caso a mandatária acenasse com a possibilidade de atender ao principal desejo da Associação.
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A raiz de todo o mal
Ao final do dia 23, tínhamos várias manifestações sobre o
acontecimento, uma quase unanimidade e várias causas.
Os envolvidos afirmaram se tratar de afastamento do então
Reitor e de intervenção na reitoria da UFS.
Quanto ao início e à causa da intervenção, as posições eram
difusas. Afirmava-se que a intervenção fora deflagrada no
bojo do projeto fascista de Bolsonaro.
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A intervenção atenderia ao interesse corporativo e religioso
do Ministro Ribeiro, além de ser resultante de um conluio
entre Ângelo, Liliádia e Bolsonaro, aparentemente contrários à autonomia universitária.
A intervenção, por fim, se justificaria pelo interesse de manutenção no poder manifesto por Antoniolli e seu grupo.
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Sobravam culpados, mas nenhuma referência ao que considero fato mais grave: a nomeação de um interventor em 53
anos de vida universitária e em pleno Estado democrático
de direito.
Cada sujeito envolvido criava uma versão sobre o acontecimento do dia 23, obviamente e compreensivamente, defendendo os interesses imediatos de cada um no comando da
primeira e mais antiga instituição do Ensino Superior em
Sergipe.
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Ocupar e resistir... ao Diabo!
Na manhã do dia 24 e em meio à segunda vaga da Covid,
aproximadamente 40 pessoas protestavam no Hall do edifício da Reitoria da UFS contra a intervenção.
Além de estudantes, técnicos e professores, entidades da sociedade civil, como o Conselho Regional de Serviço Social
(CRESS-SE) registraram sua indignação no evento e na imprensa.
Para Dora Rosa, presidente do CRESS, a nomeação de Liliádia feria “o projeto ético-político e a democracia” porque a
universidade era “um espaço democrático”.
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Parecia uma declaração sensata que pesava o principal e o
acessório nas ações de Jair Bolsonaro, Milton Ribeiro e Liliádia Oliveira. Ato contínuo, a presidente indicava o interesse
imediato do CRESS, que respondia pelos Assistentes Sociais,
corporação da qual faziam parte uma das candidatas à Reitoria e a escolhida pelo ministro como interventora.

Referindo-se, provavelmente, à consulta pública à comunidade, organizada pelas entidades representativas de estudantes, técnicos e docentes, a Presidente do CRESS afirmou:
“foi feita uma eleição e nós queremos que seja respeitado o
resultado desta eleição”.
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Felizes os convidados
Enquanto o protesto minguava na Reitoria, Liliádia recebia
o cargo das mãos de Valter Joviniano nas dependências do
Hospital Universitário, em Aracaju.
Não foi divulgada a razão de a transferência ocorrer tão
distante do Campus de São Cristóvão. É provável que essa
ausência tenha ensejado o comentário de um dos anônimos
espectadores da solenidade: “Teve que se esconder para tomar posse de um cargo que não tem legitimidade”.
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No seu discurso de posse, Liliádia inaugurou também a sua
narrativa sobre o acontecimento. Afirmou duas vezes que
sua missão era “assegurar” a realização de “uma nova eleição para a Reitoria de forma justa, ética e transparente”.
Era uma declaração enigmática. Que eleição não teria sido
justa, ética e transparente: a consulta pública realizada pelo
DCE, Sintufs e Adufs ou a eleição realizada no Conselho Superior?
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Liliádia agradeceu ao esposo, às filhas e ao genro, anunciou
o desejo de legar à UFS “o início de melhoria real da instituição”. O encerramento da sua fala foi lapidar: “O retorno [da
UFS] à democracia é fundamental”.
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Vigiai e orai... porque a carne é fraca.

Os desdobramentos dessa intervenção serão recorrentemente avaliados no curso da vida institucional. Mas o simples fato de ela ter sido legitimada por membros do corpo
docente da própria instituição que aceitaram exercer os
dois cargos máximos da UFS, por exemplo, já é um indício
de que a vontade incontrolável de mandar, com total desprezo às práticas democráticas e ao Estado de Direito, está
pronta a se manifestar. Basta o canto de uma sereia golpista
e o estímulo de um governo obscurantista.
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