
 
 
 
 

Em defesa da vida, do Brasil e do acesso à educação. 

  

O Brasil e o mundo vivem a maior crise sanitária desde a gripe espanhola que               

atingiu o mundo no início do século passado. Com rápida propagação e contaminação,             

a COVID-19 só no Brasil contaminou mais de 2 milhões de pessoas e fez dezenas de                

milhares de mortos. A situação ainda é agravada por uma crise econômica, política e              

social fruto do desmonte do Estado nacional e de cortes de investimentos em áreas              

estratégicas para o país. 

Vemos crescer as desigualdades sociais, o desemprego, a degradação das          

condições de trabalho, o país voltando ao mapa da fome e em meio a toda esta crise,                 

um presidente e um governo despreparado e descompromissado com o Brasil e com a              

vida do povo. O governo federal ignora todas as evidências científicas, assumindo uma             

postura negacionista, sem planejamento e investimento do Estado, colocando o país           

em uma situação muito mais difícil para superação da crise. 

Ao mesmo tempo, acompanhamos no mundo todo a procura por desenvolver           

tratamentos e vacinas que possam conter a disseminação do vírus, muitos destes            

processos já estão em estágio avançado de teste, nos dando esperança de que em breve               

possamos superar este triste capítulo de nossa história. Mas enquanto a vacina e os              

tratamentos não são confirmados e não estão à disposição da população, a forma mais              

segura de enfrentarmos esta pandemia é com a utilização dos equipamentos de            

proteção individual, higienização do corpo e isolamento social. 
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EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Entendemos que a suspensão das aulas presenciais nas escolas         

federais, estaduais, municipais e da rede privada foi uma medida necessária           

para o momento que estamos vivenciando em nosso país. Mas também           

sabemos que o Brasil é assolado por uma profunda desigualdade social que            

se agravou com a pandemia, afetando diretamente as condições de milhares           

de estudantes secundaristas, principalmente pela adoção de sistemas        

remotos e aulas EAD. 

A insistência do Ministério da Educação em realizar o ENEM ainda em            

2020, barrada pela mobilização dos estudantes, contribuiu para o cenário de           

incertezas. Desde a campanha #AdiaENEM defendemos a criação de         

comissão envolvendo especialistas em educação, saúde, técnicos,       

estudantes, professores e secretários de educação para avaliar as saídas          

possíveis à atual crise, que impede o retorno das aulas presenciais. 

Precisamos construir alternativas que garantam que o ano letivo não seja           

perdido, já que isso traria prejuízos incalculáveis aos estudantes brasileiros.          

Ao mesmo tempo é preciso construir as condições adequadas para que           

nenhum estudante fique para trás! As dificuldades que se apresentam no           

acesso à internet e o fato que muitos não possuem condições para obter os              

meios tecnológicos, como celulares, tablets e computadores faz com que          

milhares de estudantes não consigam acompanhar o calendário escolar neste          

modelo remoto. Além das próprias condições adequadas dentro de casa para           

conseguir estudar com qualidade, pois sabemos que muitas famílias         

brasileiras dividem casas com até três ou quatro cômodos. 

Por isso a adoção de sistemas remotos ou EAD para as atividades            

escolares só pode ser possível se acompanhada de acesso à internet, de            
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materiais e equipamentos necessários para o acompanhamento das        

atividades, assim como da regulamentação deste sistema de maneira         

excepcional durante a pandemia e perspectivas para continuação de seus          

estudos no pós pandemia. 

RETORNO ÀS AULAS E A QUESTÃO SANITÁRIA 

No momento em que vivemos é necessário que o centro das           

nossas atenções esteja na defesa da vida do nosso povo. Por isso se             

faz necessário que qualquer debate que envolva o retorno presencial          

das aulas esteja embasado cientificamente e diretamente relacionado à         

adoção e garantia dos protocolos de segurança recomendados pela         

Organização Mundial da Saúde. Deve-se garantir que os estudantes e          

conjunto dos profissionais da educação das redes de ensino tenham          

acesso aos equipamentos de segurança como máscaras, sabão e         

álcool em gel, distanciamento adequado nas salas de aulas, medidores          

de temperatura e testes rápidos caso apresentem algum dos sintomas. 

Mesmo que se adote todas as medidas sanitárias já mencionadas,          

ainda sim temos que considerar outras questões. Um estudo recente          

publicado pelo jornal El País, mostra que 20 crianças em uma sala de             

aula implica em mais de 800 contatos cruzados em apenas em 2 dias.             

Então é preciso avaliar a curva de contágio da região onde será dada o              

retorno das aulas, quantos alunos devem voltar e em quais períodos,           

para garantir o distanciamento adequado. Todas essas questões devem         

ser levadas em consideração para construção dos planos estaduais de          

retorno às aulas. 

Afirmamos também a necessidade da formação de uma comissão         

que envolvam especialistas, professores, estudantes, secretários de       

educação para que se possa avaliar cientificamente quando e como          
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pode se dar o retorno as aulas presenciais e o que deve ser feito              

durante este processo de pandemia. 
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