
MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

(UFABC) manifesta preocupação com a decisão de retorno às aulas da Secretaria de Educação 

do Governo do Estado de São Paulo, neste momento que o Brasil se encontra na pior fase da 

pandemia e o Estado de São Paulo bate recordes diários de novas pessoas contaminadas e de 

óbitos decorrentes da COVID-19. 

É preocupante que o Brasil esteja há quase um ano com aulas remotas no ensino fundamental 

e médio, especialmente por ser de conhecimento público que muitos estudantes não possuem 

condições econômicas que lhes assegurem seu acesso a um aparelho eletrônico e acesso à 

internet para o acompanhamento das aulas. Agravado a isso, há o aumento dos índices de 

desemprego, que intensificam a fome no país a patamares alarmantes. Infelizmente, 

movimentos pouco estruturados de abertura das cidades e de redução do isolamento social 

podem ter consequências desoladoras, ceifando milhares de vidas. 

A experiência de outros países nos mostra que, para controlar minimamente a pandemia, o 

retorno às aulas presenciais exige medidas severas de restrições de outros setores da sociedade, 

bem como planejamento, recursos humanos e protocolos rigorosos das escolas, ainda que esses 

não sejam suficientes. Os dados da Secretaria da Educação, contudo, deixam claro que as 

mesmas condições de retorno não foram alcançadas por todas as escolas da sua Rede. Portanto, 

o próprio estado não é capaz de garantir o retorno a todos em condições adequadas, sem 

exceção. 

Este Conselho manifesta sua preocupação com a segurança dos professores e demais 

trabalhadores da escola, assim como com os alunos. Neste momento de crise econômica sem 

precedentes e de aumento exponencial dos preços dos itens da cesta básica, qualquer medida 

de corte de salário deve ser evitada, e só pode ser justificada após muito diálogo entre todos os 

envolvidos. 

Diante disso, solicitamos aos representantes do Estado cautela e serenidade na condução do 

diálogo com a categoria docente em greve e manifestamos apoio à preocupação dos professores 

da Rede estadual com o retorno das aulas neste momento de agravamento da pandemia e o 

consequente colapso da Rede de saúde pública brasileira. 


