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Apresentação
Na presente publicação digital, encontram-se reunidos uma série de
artigos de docentes de instituições federais de ensino que constituíram mais um canal de informação e debate estabelecido pela APES
em abril de 2020, dentro da temática “Pandemia e Política”. Os artigos, que estão sendo publicados no site da APES, são frutos de pesquisas e discussões que estão sendo desenvolvidas nas diversas áreas
de conhecimento, na tentativa de contribuir para o enfrentamento
da pandemia do Coronavírus e suas consequências, seja no campo
da saúde, da educação, do trabalho, da economia, da política, da
cultura, enfim, da vida de todos e todas em suas diversas esferas.
A publicação dos artigos faz parte da estratégia considerada necessária, urgente e possível pela APES, enquanto seção sindical do ANDES, neste momento: manter-se atuante e presente na luta em defesa
da vida e dos trabalhadores e trabalhadoras; permanecer fortalecida
nos espaços de representação para garantir a defesa dos direitos da
categoria docente; permanecer atuando junto com outras entidades
e movimentos na defesa dos serviços e servidores e servidoras públicos; ampliar os canais de informação e comunicação com nossa
base.

APONTAMENTOS SOBRE A MINUTA DE PARECER
DO CNE SOBRE CALENDÁRIO ESCOLAR E ATIVIDADES
PEDAGÓFICAS NÃO PRESENCIAIS NO CONTEXTO
DA PANDEMIA DE COVID-191

André Martins

“Consideramos, portanto, que a proposta
de reposição do calendário escolar defendida
pela minuta está ancorada em um paradoxo: reivindica
a garantia de “padrões de qualidade essenciais” a todos
os estudantes, mas, ao mesmo tempo, defende iniciativas
que reforçam a desigualdade educacional.”

Leonardo D. Pina

Os homens fazem a sua própria história; contudo
não a fazem de livre e espontânea vontade, pois
não são eles quem escolhem as circunstâncias sob
as quais ela é feita, mas estas lhes foram transmitidas
assim como se encontram.
(K.Marx em O 18 de brumário de Luís Bonaparte).

Na segunda-feira, dia 20 de abril2, o Conselho Nacional de Educação (CNE) divulgou um edital
de consulta pública para colher sugestões de secretários municipais de educação sobre uma
minuta de parecer, redigida por integrantes do CNE, que apresenta recomendações para os sistemas de educação em tempos de pandemia. Os conselheiros Eduardo Deschamps e Maria Helena Guimarães de Castro foram escolhidos como pareceristas da matéria e autores da minuta
submetida à consulta pública. O CNE declarou que a minuta teria sido uma resposta às interpelações que estariam chegando ao Conselho sobre calendário escolar e atividades pedagógicas
não presenciais durante a vigência do isolamento social. Desse modo, a consulta visou fornecer
subsídios aos pareceristas que, após filtro técnico-político, escolheram o que incorporar ao
parecer votado pelo plenário do Conselho para fixar os parâmetros para educação nacional durante a vigência do isolamento social necessário ao enfrentamento do covid-19 no país. Diante
da importância do tema, apresentamos apontamentos sobre o documento.

I. Sobre o prazo da consulta

O edital, datado de 17/4 (sexta-feira), foi lançado no portal eletrônico do CNE apenas no dia 20
(segunda-feira), informando que as sugestões poderiam ser enviadas até o dia 23/4 (quinta-feira). Em função do curto prazo, avaliamos que a consulta foi simplesmente uma formalidade
protocolar que não observou as condições básicas de participação.3
1
Este texto foi escrito em 23/4/2020, sobre a Minuta do Parecer e não sobre o Parecer aprovado em 28/04/2020.
Posteriormente, foi atualizado após a aprovação pelo CNE. O texto foi publicado n volume 2, n. 3 de 2020, da Revista Formação em Movimento. O texto está disponível em: http://costalima.ufrrj.br/index.php/FORMOV/issue/
view/114/2.2v3
2
O Parecer 05/2020, foi aprovado pelo Conselho Pleno, em sessão remota, em 28 de abril de 2020.
3
O documento aprovado em 28/04 traz a seguinte informação, que entretanto não anula a premissa dos autores,
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Dada as circunstâncias, é possível que o CNE desejasse receber apenas contribuições de secretários ou de equipes de assessores das secretarias, sem que o tema, de alta complexidade, pudesse ser debatido democraticamente nas instâncias deliberativas dos sistemas de educação,
pelas entidades científicas, estudantis e sindicais. É importante considerar que a minuta de
Parecer privilegiou o diálogo com instâncias que não vem assumindo uma posição de autonomia política e postura crítica em relação aos temas da educação brasileira4. Contudo, de acordo
com o próprio CNE, foram encaminhadas cerca de 400 contribuições que passaram pelo filtro
ideológico dos pareceristas.
Destacamos que a parecerista Maria Helena de Castro Guimarães ocupou cargos no MEC durante o governo FHC, foi secretária de educação do Distrito Federal e do estado de São Paulo e
integrante da equipe do MEC após o golpe de 2016. Sua experiência em cargos de gestão educacional gerou conhecimento suficiente para compreender que o tempo disponibilizado para
consulta foi muito reduzido, portanto, incompatível com preceitos democráticos.
Isso nos leva ao primeiro apontamento: a consulta foi um simulacro que serviu apenas para
legitimar as posições já descritas na minuta5, reafirmando a tradição autocrática de administração pública6.

II. Sobre as consequências da suspensão das atividades escolares

Os autores da minuta apresentaram, em afirmações categóricas, o que consideram consequências decorrentes da suspensão dos calendários escolares em longa duração, a saber: (i) dificuldades de reposição presencial e integral das aulas dentro de 2020, acarretando “comprometimento severo também do calendário escolar de 2021 e, eventualmente, também de 2022” (p.
2); (ii) “retrocessos do processo educacional e da aprendizagem” (p.2); (iii) “danos estruturais
e sociais para estudantes e famílias de baixa renda, como ausência de merenda, stress familiar
e aumento da violência doméstica”; (iv) evasão escolar.

Essas afirmações criaram as bases para a tese contida na minuta: independente das condições
objetivas, é importante que as atividades escolares interrompidas pelo isolamento social sejam
encerradas em 2020, para tanto, defende-se a implementação de atividades não presenciais na
educação básica e na educação superior. Portanto, as consequências da suspensão das atividades escolares são apresentadas como justificativa para adoção de atividades não presenciais capazes de permitir o encerramento do atual ano letivo ainda em 2020. Entendemos que,
embora se apresente como estratégia para minimizar os impactos da pandemia no processo
formativo dos estudantes, a proposição em questão se configura como uma tentativa de maximizar os resultados dos recursos aplicados na educação em tempos de pandemia. Trata-se,
de modo mais amplo, de uma expressão do neoprodutivismo e suas variantes, perspectiva já
pois não explicita se tais contribuições foram acatadas, ou como essas se posicionaram. “Foram recebidas em torno de
400 contribuições provenientes de organizações representativas de órgão públicos e privados da educação básica e superior, bem como de instituições de ensino e profissionais da área da educação, além de contribuições de pais de alunos da
educação básica”.
4
Estamos nos referindo a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (CONSED), União dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME) e
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de Educação (FNCE).
5
O Parecer aprovado manteve o conteúdo do texto-referência com a inserção algumas contribuições que corroboram com a concepção vigente atualmente no CNE.
6
As contribuições de 17 entidades nacionais do campo educacional, encaminhadas, em 23/04, ao CNE, no
documento ‘POSICIONAMENTO sobre o Parecer do CNE que trata da Reorganização dos Calendários Escolares
e a realização de atividades pedagógicas não presenciais durante o período de Pandemia da COVID-19’, não foram
contempladas no Parecer, por apontarem que o direito à educação, constitucionalmente assegura a todos, não pode ser
suprimido pelos direitos de aprendizagem da minoria dos estudantes que possuem condições materiais para se beneficiarem do ensino remoto.
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criticada por Dermeval Saviani.7

III. Sobre a finalidade do processo educativo
Os autores da minuta afirmam o seguinte: “A principal finalidade do processo educativo é o
atendimento dos direitos e objetivos de aprendizagem previstos para cada etapa educacional.”
(p.3). Os limites de formulação tornam-se evidentes até mesmo em comparação com o artigo
205 da Constituição de 1988, no qual consta que a finalidade da educação escolar é promover
o “[...] pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Trata-se de uma compreensão do processo educativo que se alinha ao
patamar minimalista de educação escolar defendido pelos reformadores empresariais e que,
recentemente, foi consolidado na BNCC. Com efeito, a minuta do CNE pautou-se no subjugo do
conhecimento sistematizado pelo saber cotidiano, reafirmando o pragmatismo e o utilitarismo, que se desdobram no desenvolvimento de competências necessárias para a resolução de
demandas da vida cotidiana e do mundo do trabalho, no incentivo ao autocuidado, às relações
interpessoais de boa convivência, à flexibilidade e à resiliência, dentre outros valores que dão a
linha do documento curricular orientador da educação nacional. Não obstante, consideramos
que tal construção é a expressão das noções de eficiência e produtividade do neotecnicismo.
A ideia de controle e prescrição do trabalho educativo que perpassa a minuta é convergente
com o desenvolvimento da racionalidade instrumental, o que nos leva a crer que os autores da
minuta concebem o ensino como objetivo − supostamente neutro − e operacional − desejavelmente controlado.

IV. Sobre a reposição de calendário escolar

Na página 4, os intelectuais apontam que, se a suspensão das atividades presenciais for longa,
será impossível realizar integralmente a reposição das aulas. Indicam que a única saída para
que o ano escolar seja equivalente ao ano civil é a validação das atividades pedagógicas não
presenciais realizadas durante o isolamento. Alegam que a reposição integral das aulas após
o fim do isolamento social poderá “acarretar diversas dificuldades e prejuízos financeiros e
trabalhistas” (p.4), mas não explicam precisamente o que isso significa. Também afirmam que
a proposta contida na minuta está alinhada às orientações da OCDE exaradas no documento
intitulado “A framework to guide an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020”.
O argumento principal é o de que “a interrupção prolongada dos estudos não só causa uma
suspensão do tempo de aprendizagem, como também, perda de conhecimento e habilidades
adquiridas”. Diante disso, a solução apresentada no documento é o oferecimento das atividades pedagógicas não presenciais.

Entendemos que a suspensão das atividades presenciais decorrente do isolamento social é
uma estratégia necessária para minimizar as consequências da pandemia, e não desconsideramos que isso poderá impactar no desenvolvimento dos estudantes. Ou seja, as perdas poderão
ocorrer apenas no conhecimento que estava na iminência de se consolidar. O que já foi consolidado como desenvolvimento e compõe o arsenal de mediação com o mundo está garantido no
estudante, não se perde. Ora, se por um lado, a escolarização produz efeitos que são duradouros e irreversíveis, sua ausência pode, como afirmarmos, comprometer o desenvolvimento dos
estudantes. Contudo, reconhecer que haverá perdas pela interrupção das atividades escolares
durante o isolamento social não justifica a adoção de atividades não presenciais nesse período,
como os defensores da proposta apregoam. Não há quaisquer garantias de que essas atividades minimizem as referidas perdas, muito menos de que promovam desenvolvimento dos
estudantes. Inclusive, podem, até mesmo, prejudicar o desenvolvimento se tivermos pessoas
despreparadas – embora bem intencionadas – intervindo no processo escolar. Ensino escolar é
7

Cf. SAVIANI, D. História das ideias pedagógicas no Brasil. Campinas: Autores Associados, 2011.
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uma atividade complexa que exige formação profissional!

A estratégia ideológica que apresenta a adoção das atividades pedagógicas não presenciais
como saída para a reposição do calendário escolar está sustentada, dentre outros, na compreensão dos reformadores empresariais sobre a relação entre economia e educação. Verificamos
esse aspecto ao inquerirmos os impactos da suspensão do calendário listados no documento.
Segundo os autores, a suspensão acarreta um prejuízo financeiro porque os recursos investidos em educação até a data anterior ao início do isolamento social seriam perdidos, comprometendo a produtividade escolar. Assim, a manutenção das atividades escolares significaria
uma medida de eficiência econômica porque impediria uma perda dos recursos investidos e
um possível colapso na composição futura do contingente trabalhadores. A linha de pensamento dos autores é de que a educação é fator de desenvolvimento econômico como estabelecido
pela teoria do capital humano de Theodore Schultz. É por isso que eles tratam superficialmente
os problemas sociais que se relacionam à educação na construção das recomendações sem
enfrentá-los de fato.
Consideramos, portanto, que a proposta de reposição do calendário escolar defendida pela
minuta está ancorada em um paradoxo: reivindica a garantia de “padrões de qualidade essenciais” a todos os estudantes, mas, ao mesmo tempo, defende iniciativas que reforçam a desigualdade educacional.

V. Sobre a base legal para realização de atividades pedagógicas fora do
ambiente escolar
Os autores citam e distorcem o conteúdo do Decreto-Lei nº 1.044/1969 para criar a percepção
de que as recomendações contidas na minuta possuem lastro legal. Vejamos a afirmação:

A nota também sublinha o Decreto-Lei nº 1.044/1969, o qual
prevê, a possibilidade de realização de atividades fora do
ambiente escolar para estudantes que estejam impossibilitados
de frequentar a unidade escolar por conta de risco de
contaminação direta ou indireta, de acordo com a
disponibilidade e normas estabelecidas pelos sistemas de
educação (p.5).

Editado meses antes do Ato Institucional nº 5, o Decreto-Lei em questão delimitou o tratamento especial dos estudantes que, por decisão médica, são impedidos de frequentar as escolas.
O texto do decreto é claro e, ao invocá-lo, sem citar o seu conteúdo, os autores distorcem seu
objeto8.

No caput do artigo 1º do referido decreto, o governo ditatorial definiu que teriam direito ao
tratamento excepcional os estudantes com o seguinte quadro clínico: “portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou outras condições mórbidas,
determinando distúrbios agudos ou agudizados”. Nas alíneas que compõem o referido artigo, encontramos os destaques que qualificam o enquadramento do atendimento excepcional.
Definem que se trata da incapacidade física que impede a frequência escolar; que a ocorrência
dessa incapacidade seja algo isolado e esporádico e que a duração do tratamento especial não
pode comprometer a continuidade do processo pedagógico; e, por fim, reconhecem os casos
em que o decreto se aplica (“síndromes hemorrágicas (tais como a hemofilia), asma, cartide,
pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou subagudas, afecções reumáticas, etc.”).

8
A nota pode ser acessada em: https://undime.org.br/noticia/20-03-2020-16-56-conselho-nacional-deeducacao-divulga-nota-de-esclarecimento-considerando-as-implicacoes-da-pandemia-do-coronavirus.
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Como é possível notar, os legisladores da ditadura empresarial-militar (sim, houve ditadura no
Brasil!) não foram visionários de tratamentos especiais em contextos de crises pandêmicas.
Legislaram em resposta a questões específicas de adoecimento de estudantes em um dado
contexto e sob determinadas motivações sociais. Vale destacar que, em 1998, o CNE avaliou a
pertinência do decreto no contexto de vigência da LDB de 1996, observando o seu objeto sem
estender seu conteúdo ao caso de crises pandêmicas9.
Portanto, avaliamos que o conteúdo do decreto-lei de 1969 não oferece as bases legais para as
proposições contidas na minuta como sugerido pelos autores.

VI. Sobre os aspectos gerais das recomendações

A minuta contém uma recomendação que se aplica a toda educação básica e à educação superior: as unidades educacionais devem assegurar o atendimento escolar durante o isolamento
social por meio de atividades pedagógicas não presenciais com o uso de tecnologias da informação e comunicação ou mesmo, quando isso não for possível, por meio de material impresso.
Para viabilizar essa recomendação, afirmaram o seguinte:

Assim sendo, as atividades pedagógicas não presenciais podem
acontecer por meios digitais (videoaulas, conteúdos organizados em
plataformas virtuais de ensino e aprendizagem, redes sociais, correio
eletrônico, blogs, entre outros); por meio de programas de televisão ou
rádio; pela adoção de material didático impresso com orientações
pedagógicas distribuído aos alunos e seus pais ou responsáveis; e pela
orientação de leituras, projetos, pesquisas, atividades e exercícios
indicados nos materiais didáticos (p.6).

Em seguida, destacaram que as famílias devem assumir parte do trabalho educativo junto a
seus filhos, cumprindo as determinações das escolas. Vejamos o excerto:

Neste período de afastamento presencial, recomenda-se que as escolas
orientem alunos e famílias a fazer um planejamento de estudos, com o
acompanhamento do cumprimento das atividades pedagógicas não
presenciais por mediadores familiares (p.6- grifos nossos).

Existem, pelo menos, três problemas nessa formulação. Em primeiro lugar, os autores negam
os dados da realidade que revelam a inviabilidade da proposta. Limitamo-nos a citar apenas
os dados sobre a escolarização da população adulta no Brasil. De acordo com o IBGE, 6,8% da
população acima de 15 anos é analfabeta, sendo que o Nordeste − em decorrência da desigualdade social do País − é a região que concentra 13,9% desse total10. O IBGE também revelou
que apenas 47,4% dos brasileiros maiores de 25 anos concluíram o ensino médio e que 33,1%
não terminaram o ensino fundamental11. De acordo com o Indicador de Alfabetismo Funcional
de 2018, do Instituto Paulo Montenegro em conjunto com a organização Ação Educativa, “[...]
apenas 7 entre 10 brasileiros e brasileiras entre 15 e 64 anos podem ser considerados Funcionalmente Alfabetizados” (p.9)12.

Em segundo, não problematizaram que as condições objetivas de acesso ao material pedagógico criarão tratamentos diferenciados entre aqueles que acessam e não acessam as tecnologias
digitais. O IBGE também revela que o acesso de tecnologias da informação e comunicação são
atravessados por desigualdades, apesar de mudanças ocorridas em anos recentes de nossa
história. De acordo com o órgão, em 2017, “Em 98,7% dos domicílios em que havia acesso à In9
10
11
12

O parecer está disponível em: http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/1998/pceb006_98.pdf.
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101657_informativo.pdf.
Disponível em:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101657_informativo.pdf.
Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1ez-6jrlrRRUm9JJ3MkwxEUffltjCTEI6/view.
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ternet, o telefone móvel celular era utilizado para este fim. Em seguida, estava o microcomputador (52,3%). A televisão foi usada em 16,1% dos domicílios em que havia acesso à Internet,
e o tablet em 15,5%.”13

Apesar do acesso à internet ter crescido substancialmente, nem todos os usuários têm condições de usá-la para estudar e nem todas as pessoas – estudantes e pais – dominam as ferramentas que serão indicadas. Além do mais, como alertou Luiz Carlos de Freitas, já há estudos
comprovando a relação entre “tempo de tela” e problemas de natureza psicológica, o que pode
ser agravado por iniciativas que exijam, do estudante, a permanência em frente a telas de dispositivos por um número de horas muito acima daquele que seria prudente permitir14. Na
mesma linha, a Sociedade Brasileira de Pediatria é clara em alertar para os riscos das longas
exposições de crianças e adolescentes às telas digitais. Para a entidade, o tempo de permanência na frente dessas telas deve observar os seguintes parâmetros: (i) crianças entre dois e cinco
anos, sob supervisão de adultos, até uma hora por dia; (ii) crianças de seis a dez anos até duas
horas por dia; e (iii) adolescentes de onze a dezoito até três horas por dia15.

Em terceiro, desconsideram a complexidade e a especificidade do trabalho educativo, reduzindo a escolarização a meras instruções técnicas programadas através de modelos instrucionais supostamente capazes de gerar resultados mensuráveis. Dentro dessa fórmula mágica, o
trabalho educativo, que possui uma natureza complexa, exigindo a formação especializada, é
ressignificado para possibilitar que os pais (ou responsáveis) sejam convertidos em agentes do
processo educacional a partir da decodificação dos manuais técnicos de ensino.

VII. Sobre o detalhamento das recomendações16

Os autores dedicaram a metade das páginas da minuta ao detalhamento das recomendações17.
Destacaremos algumas delas.
- Educação infantil

Reconhecem que o Brasil não possui nenhuma norma ou lei que autoriza a utilização da educação a distância para as crianças de 0 a 5 anos. Contudo, afirmam que:

[...] para reduzir as eventuais perdas para as crianças, sugere-se permitir
a realização de atividades pedagógicas não presenciais enquanto durar o
período de emergência, garantindo, assim, atendimento essencial às
crianças e evitando retrocessos cognitivos, corporais (ou físicos) e
socioemocionais, e prorrogar o atendimento ao fim do período de
emergência acompanhando o mesmo fluxo das aulas da rede de ensino
como um todo (p.6 – grifos nossos).

Com essa construção, reafirmaram a importância dos pais na condição de “tutores e responsáveis pelas atividades” (p. 7) das crianças pequenas. Recomendaram também que o treinamento dos pais deve ser feito pela internet ou por materiais impressos encaminhados pelos
Correios ou por outro meio. O conteúdo dessas formulações expressa problemas que já foram
13
Disponível em:https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisaoe-celular-no-brasil.html.

14
Disponível em: https://avaliacaoeducacional.com/2020/04/17/ead-tecnologias-e-finalidades-daeducacao/.
15
O manual da Sociedade Brasileira de Pediatria com as recomendações e alertas supracitadas podem ser acessadas em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/_22246c-ManOrient_-__MenosTelas__MaisSaude.pdf
16
Não analisamos as formulações sobre educação especial, educação indígena, quilombola e do campo.
17
No Parecer aprovado foram incluídos novos itens: Sobre o Ensino Técnico (2.10); Sobre Educação de Jovens e
Adultos -EJA (2.11) e Sobre Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos Penais (2.12).
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discutidos neste texto. Por ora, destacamos que tais afirmações presentes no documento delineiam uma nova divisão de trabalho educativo − as equipes das creches e pré-escolas definem
as orientações e sugestões pedagógicas e os pais as executam – que é incompatível com os
avanços das experiências e das pesquisas mesmo em condição de excepcionalidade.
- Ensino fundamental e ensino médio

Os autores dividiram as recomendações para o ensino fundamental em duas partes. Para os
anos iniciais, apresentaram uma lista de 14 orientações. Entre esses itens, destacamos: aulas
veiculadas por canais de televisões e por plataformas digitais; listas de exercícios e sequências didáticas centradas; distribuição de vídeos educativos; estudos dirigidos, entre outros. Os
autores recomendaram ainda: a adoção de “sistema de avaliação realizado a distância sob a
orientação das escolas e dos professores e, quando possível, com a supervisão dos pais acerca
do aprendizado dos seus filhos” (p.7-grifo nosso). A expressão “pais” e “famílias” aparecem 7
vezes na lista de itens, revelando a importância da atuação desses sujeitos na divisão de trabalho proposta, bem como do papel que devem desenvolver.

A preocupação com a eficiência da instrução pedagógica das escolas e do trabalho dos pais-tutores ganhou destaque nessa proposição. Mesmo em condições adversas, o produtivismo
escolar não poderia ser abandonado, segundo os autores. Para os anos finais e ensino médio,
afirmaram que, diante da maior autonomia dos estudantes, os “pais-tutores” teriam funções
diferenciadas em relação à educação infantil e séries iniciais. Caberia a eles o seguinte: “[...]
a supervisão de adulto para realização de atividades pode ser feita por meio de orientações
e acompanhamentos com o apoio de planejamentos, metas, horários de estudo presencial ou
on-line” (p.8). Os autores da minuta apresentaram uma lista de 8 itens que basicamente repete
as proposições relacionadas aos anos iniciais do ensino fundamental, inclusive sobre o tema da
avaliação. Além disso, reafirmaram a importância de que todas as atividades sejam relacionadas às competências e habilidades previstas na BNCC para que possam ser devidamente controladas e medidas. O documento é claro quanto à subordinação das atividades não presenciais
à perspectiva pedagógica que sustenta a BNCC:

- Educação superior

Ao deliberar sobre a possibilidade de realização de atividades
pedagógicas não presenciais para fins de cumprimento de carga
horária mínima exigida por lei e minimizar a necessidade de
realização de reposição presencial, o sistema de ensino deve observar
o cômputo desta carga horária apenas mediante publicação pela
instituição ou rede de ensino do planejamento das atividades
pedagógicas não presenciais indicando os objetivos de aprendizagem
da BNCC relacionados ao respectivo currículo escolar e/ou proposta
pedagógica que se pretende atingir (p.13-14, grifos nossos).

Diferentemente da educação básica, a recomendação é simples: transposição direta e imediata
dos cursos presenciais para EaD, desconsiderando as especificidades dessa modalidade. A lista
de recomendações é formada por 6 itens, sendo que alguns deles constam das indicações para
a Educação Básica.

O ponto mais inusitado se refere à questão dos estágios das licenciaturas. Os autores recomendaram que os estagiários sejam incluídos nos ambientes virtuais de aprendizagem para
completarem a carga horária exigida na formação de professores. Destacamos uma parte da
recomendação:
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docentes a distância no caso do ensino fundamental séries finais e
ensino médio em escolas públicas e particulares que tenham adotado as
atividades a distância, mas, também, em ambientes não presenciais, de
forma, inclusive a colaborar com a qualificação docente nessas
modalidades (não presenciais) (p.9).18

Isso significa que uma situação paliativa no contexto de pandemia é tomada como parte da
formação profissional de professores. Após o isolamento social, os estudantes teriam uma experiência formativa incompatível com a realidade escolar. Além disso, os autores desconsideraram as especificidades dos estágios, sobretudo no que se refere às repercussões no trabalho
dos professores que assumem a supervisão dos estágios e às condições dos estagiários para
realizar tal acompanhamento. Em síntese, o conjunto de recomendações se limitaram a transformação dos cursos presenciais em EaD, como vem ocorrendo nas universidades e faculdades privadas, sem considerar que tal movimento não é simplesmente uma mudança de ordem
técnica. Além disso, desconsideraram as condições de acesso e uso das tecnologias pelos estudantes. Em outras palavras, parte dos equívocos contidos na parte sobre a educação básica se
repetiram nas recomendações para a educação superior.

Conclusões

A minuta revelou a preocupação do CNE com a organização da educação nacional no contexto
da crise pandêmica. Contudo, as recomendações apresentadas não ofereceram respostas adequadas aos desafios que temos, pois os autores apresentaram formulações sustentadas por
uma concepção de educação escolar que aprofunda os fundamentos do neoprodutivismo que
tendem a ampliar as desigualdades educacionais.

A única recomendação que destacamos como positiva se refere ao ENEM19. Os autores indicaram que o MEC e o INEP deverão aguardar “[...] o retorno às aulas para definir o cronograma
e as especificidades do ENEM 2020 de modo a evitar qualquer prejuízo aos estudantes nos
processos seletivos às Instituições de Ensino Superior” (p.11).20

A divisão de trabalho estabelecida na educação básica com a incorporação dos “pais-tutores” é
também preocupante. Exigir que os pais assumam essa condição é gerar tensões nos ambientes familiares seja por falta da preparação profissional, da escolarização mínima e de tempo
em decorrência das exigências profissionais. Cabe destacar também que os professores não
estarão na coordenação da nova divisão de trabalho proposta pelos autores. Caberá às organizações empresariais (empresas, fundações, institutos) esse papel. Tais organizações estão
construindo supostas “soluções” pedagógicas digitais para prescrever as bases do trabalho
educativo e, nesse contexto, encontram terreno favorável para a incorporação forçada das tecnologias na educação como assina Luiz Carlos de Freitas21. Se isso for confirmado, os empresários e seus prepostos ficarão responsáveis pela formulação pedagógica, os professores pela
implementação de parte do trabalho e os pais, na linha de frente com os filhos-estudantes,
responsáveis pela execução daquilo que for demando a eles. É importante lembrar que a organização empresarial Todos pela Educação, o Banco Mundial e com o CNE promoveram um
seminário intitulado “A educação frente à epidemia” para traçar as estratégias que devem ser
tomadas no atual contexto. Basicamente as ideias que circularam no evento foram incorpora18
Este trecho, alvo de crítica no Posicionamento das entidades nacionais, que o repudiou explicitamente, foi
suprimido na versão aprovada.
19
O documento encaminhado pelas entidades nacionais ao CNE também considerou relevante a recomendação
ao INEP e MEC quanto ao ENEM e ao SAEB, e indicou que tais exames não fossem realizados em 2020, mas essa contribuição não foi contemplada no Parecer aprovado.
20
Esta recomendação ao MEC e ao INEP, quanto à realização do ENEM, foi suprimida no Parecer aprovado, e
substituída por um texto genérico: “Sugere-se que as avaliações e exames nacionais e estaduais considerem as ações de
reorganização dos calendários de cada sistema de ensino para o estabelecimento de seus cronogramas”.
21
Ver: “EAD, tecnologias e finalidades da educação”, disponível em: https://avaliacaoeducacional.com/
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das na minuta do CNE22.

No curto prazo, é possível que os principais beneficiados pelas decisões do CNE sejam os empresários do ensino, já que as recomendações oferecem a segurança que necessitam para seguir administrando os negócios sem grandes turbulências, pois possuem como trunfo o fato
de que as atividades realizadas durante o isolamento poderão ser computadas, justificando
o pagamento das mensalidades. Em médio e longo prazo, serão beneficiados os empresários
interessados na difusão de seus sistemas estruturados de ensino, bem como os reformadores
empresariais, que encontram no atual cenário uma oportunidade para ampliar suas ações e
aprofundar os fundamentos do seu projeto de educação pública.
Não escolhemos a circunstância histórica de uma pandemia global, mas podemos definir como
enfrentá-la. Se estamos preocupados com o direito social à educação escolar, não encontraremos respostas na formulação do CNE.

22
Ver: https://www.todospelaeducacao.org.br/conteudo/Educacao-na-Pandemia-Diretrizes-para-o aproveitamento-do-horario-letivo-pos-pandemia-esta-quase-pronto_-diz-CNE
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DEFENDER OS SERVIÇOS PÚBLICOS É COMBATER O
CORONAVÍRUS
Danielle Teles da Cruz

“O coronavírus nos ensina que devemos rechaçar o mantra
neoliberal e as falácias da superioridade dos serviços privados, do mercado que se autorregula, do falso dilema dicotômico entre saúde e economia, e de tantas outras representações subjetivas que o cercam.”

A pandemia de COVID19 vivenciada nos últimos meses nos leva para uma grave e profunda
crise humanitária capaz de mostrar as fissuras presentes em uma sociedade, sejam elas no
campo moral, ideológico, socioeconômico e/ou político. E com as fissuras diante dos nossos
olhos somos convocados a refletir sobre uma série de questões que passam, sobretudo, pela
garantia da dignidade da pessoa humana sob as lentes do que deveria ser um processo de
construção social e coletiva em prol dos princípios da solidariedade e da justiça social.

No discurso oficial negacionista e terraplanista emitido pelo governo genocida, aliado ao
imaginário construído pela grande mídia e a ausência de reflexões críticas e à luz da ciência, o
vírus COVID19 parece não ter predileção por gênero, condição social, raça, raça/cor, orientação afetivo sexual e tantos outros determinantes sociais. Realmente, o vírus do ponto de vista
estritamente biológico pode ser democrático, mas a pandemia e suas repercussões não são
democráticas. O contexto de emergência sanitária acentua de forma vertiginosa o processo de
vulnerabilização de grupos sociais e sujeitos já expostos à imensa desigualdade social. Assim,
a conta à ser paga recai sobre aqueles que já sentem o peso histórico da democracia forjada
pela sociedade brasileira.
A barbárie já está entre nós e o acúmulo de experiências vivenciadas por outros países no
contexto dessa pandemia (sem precedentes históricos) e também aquelas que acumulamos
durante outros momentos críticos indicam que não há soluções privadas e mercadológicas
para que possamos enfrentar a pandemia e nos reerguemos. O Estado e os serviços públicos
assumem papel central e de fundamental importância para minimizar as consequências da
pandemia e garantir o direito à vida e à morte digna. Principalmente, numa realidade de crise
como a que vivenciamos, se os serviços públicos estivessem ausentes, estaríamos completamente à deriva e fadados à negligência deliberada e seletiva do neoliberalismo.
No Brasil, a importância dos serviços públicos parece ganhar contornos ainda mais robustos
que se justificam por 3 elementos importantes para essa análise. Os serviços públicos vêm
agonizando e resistindo há anos para existir com qualidade e eficiência e tendo a dupla tarefa
de se fazer presente com recursos insuficientes, baixa (ou até mesmo ausência) valorização
dos servidores e mais recentemente a culpabilização pelo inchaço da máquina pública e pela
crise econômica. O segundo elemento sustenta-se na imensa desigualdade social, crescimento da pobreza e aumento do desemprego. Por último, a posição irresponsável, austericida e
criminosa do presidente da república, seja em suas ações ou omissões, que tende pela banalização da vida das pessoas. Amargamos hoje, aproximadamente 9 mil mortes confirmadas
por COVID19 segundo o Ministério da Saúde. Número esse subestimado, mas que poderia ser
bem maior se não fosse o esforço hercúleo de todos os servidores que no cotidiano configu-
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ram a manutenção dos serviços públicos mesmo diante do cenário apresentado.

Essa crise sanitária evidencia a fragilidade da lógica neoliberal e de suas representatividades
subjetivas; nos mostra que os países que tiveram uma melhor reposta são aqueles que tentaram recuperar o Estado de bem-estar-social por meio da qualidade dos serviços públicos e da
lógica da solidariedade e da defesa dos direitos socais. Pesquisadores e cientistas de todo o
mundo estão nesse momento enfrentando uma corrida em busca de compreender o comportamento do vírus para a produção de vacinas e medicamentos capazes de conter a pandemia.
Contudo, até que consigamos atingir esse patamar, a ciência aponta que a única solução é o
isolamento social horizontal (mesmo com todas as dificuldades e problemas advindos com
essa conduta) na perspectiva da prevenção e controle do número de casos e óbitos. Simultaneamente, serviços de saúde estão sendo organizados para atender os quadros sintomáticos
e um grande contingente de serviços públicos de naturezas diversas, obedecendo a lógica da
transversalidade e do conceito ampliado de saúde, se fazem presente para garantir o que nos
resta em termos de qualidade de vida e também para o funcionamento do país garantindo
atendimento à população.
Assim, é evidente o papel grandioso do SUS e das instituições públicas de ensino e pesquisa
no atendimento da população e na produção de insumos, tecnologia, conhecimento e informação. Contudo, não podemos esquecer dos outros serviços públicos essenciais como saneamento básico, água tratada, eletricidade, segurança pública, coleta de lixo e limpeza urbana,
transporte coletivo, bancos públicos, Correios, entre outros. Todos esses serviços são fundamentais para o combate ao coronavírus. Para além que do que pulsa sob nossos olhos, basta
pensarmos, por exemplo, nas questões que envolvem o auxílio emergencial. Mesmo com todas as ressalvas que recaem sobre esse recurso, não podemos deixar de mencionar que o desenvolvimento do aplicativo que permite o acesso ao CadÚnico só foi possível porque há toda
uma engenhosa cadeia de produção que passa pelo Dataprev e pelo Serpro, que são empresas
públicas. E toda a execução dos pagamentos sociais é feita pela Caixa Econômica Federal. Há
ainda outros serviços públicos imprescindíveis sendo realizados de forma remota, como INSS
e ações do sistema judiciário.

O coronavírus nos ensina que devemos rechaçar o mantra neoliberal e as falácias da superioridade dos serviços privados, do mercado que se autorregula, do falso dilema dicotômico
entre saúde e economia, e de tantas outras representações subjetivas que o cercam. Nos mostra que é premente a busca da solidariedade perdida, do combate às desigualdades sociais, da
valorização do discurso científico e da necessidade de alerta e defesa constantes em prol dos
serviços públicos de qualidade que estejam voltados essencialmente para os interesses da
coletividade e dos direitos constitucionais conquistados duramente ao longo de nossas lutas.
Até que esse breve manuscrito chegue até você, caro (a) leitor (a), infelizmente teremos ultrapassado às 10 mil mortes no Brasil. Aproveito o espaço para deixar aqui minhas manifestações de respeito e condolência a todos e todas que perderam pessoas queridas vítimas da
combinação da pandemia e do neofascismo que nos assola. Precisamos resistir às imposições
do atual governo, que insiste em manter a órbita de uma política perversa, cruel, carregada
de ódio e genocida...o caminho...é a continuidade da luta.
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VIDAS PRECÁRIAS E LGBTQIFOBIA NO CONTEXTO
DA PANDEMIA: A NECROPOLÍTICA DAS SEXUALIDADES DISSIDENTES
Marco José de Oliveira Duarte1
“Com muito prazer combato nessa luta.
No corpo.
E naquilo que, além do corpo, garante o seu prazer:
a liberdade”
(Herbert Daniel)

Introdução
Esse texto é produzido no olho do furacão da crise e da pandemia do coronavírus, somado às
atividades acadêmicas que só aumentaram no estilo home office, mas escrever sobre as vidas
precárias de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer e intersexos (LGBTQI+)
nesse contexto de pandemia, é mais que um desafio acadêmico, é uma intervenção-militante
de afirmação da vida e das sexualidades dissidentes que resistem a todas as formas de discriminação e preconceito, ou a LGBTQIfobia cordial (BENTO, 2015), que se confronta nos espaços públicos e privados da sociabilidade atual.

O objetivo desse artigo é problematizar alguns elementos históricos e contemporâneos que
afetam os sujeitos LGBTQI+ que vivem suas dissidências sexuais em confronto com a moral
sexual conservadora, frente a calamidade de saúde pública em decorrência da pandemia do
coronavírus, também conhecido como COVID-19, que transformou completamente tudo o
que pensávamos ser “normal” em nossas vidas até então, mas, para a população LGBTQI+ só
se faz a aumentar e agravar suas vidas precárias e vulnerabilidades. Do distanciamento social
à quarentena, à ineficácia e ignorância de líderes políticos e governos, à perda e muito mais, o
coronavírus trouxe à tona questões críticas que atravessam fronteiras e fronteiras.
Desta forma, no sentido de responder às tais questões, como as perspectivas e implicações
para LGBTI+ frente a esse quadro pandêmico e seus efeitos, é que se propõe esse artigo, no
sentido de tratar pensamentos, sentimentos e preocupações para o conjunto de trabalhadores da universidade, docentes e técnicos, como para estudantes e sociedade em geral, e, em
particular as pessoas LGBTQI+ acadêmicas ou não.

Dissidências sexuais, vida precárias e necropolítica: reflexões teóricas e políticas

Ao problematizar o conceito de necropolítica, Mbembe (2016 [2018]) se fundamenta na obra
de Foucault (2005), para o tratamento do conceito de biopolítica, como também em Agamben
(2002), para a analítica dos conceitos de estado de exceção e estado de sítio, para sua análise
das formas de controle sobre a vida humana na sociedade contemporânea. Com isso, portanto, afirma que “a expressão máxima da soberania reside, em grande medida, no poder e
1
Professor Doutor da Faculdade de Serviço Social da UFJF e do Programa de Pós-Graduação em Serviço
Social da UFJF e da UERJ. Coordenador do Centro de Referência de Promoção da Cidadania LGBTQI+
(CeR-LGBTQI+) e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Sexualidade, Gênero, Diversidade e Saúde:
Políticas e Direitos (GEDIS/CNPq). Bolsista Produtividade do CNPq e membro da diretoria da
Associação Brasileira de Estudos da Homocultura (ABEH).
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na capacidade de ditar quem pode viver e quem deve morrer. Por isso, matar ou deixar viver
constituem os limites da soberania, seus atributos fundamentais” (MBEMBE, 2016, p. 123,
grifo nosso).

Assim, a morte ou a aniquilação do outro não se limita ao corpo, mas na impossibilidade de
viver uma vida com dignidade, com garantia de direitos, com políticas públicas etc. Portanto,
é nisso que reside a precarização da vida na sua expressão estrutural e normativa para as
condições de vida, trabalho, emprego e renda, saúde, moradia etc.

A necropolítica de Mbembe (2016) também pode ser relacionada ao não reconhecimento dos
sujeitos LGBTQI+ como sujeitos de direito. Isso se observa como a cisheteronormatividade
compulsória orienta a lógica e o valor moral sexual hegemônico nos espaços institucionais,
empresariais, familiares e demais instituições sociais na ordem pública, em uma perspectiva
biopolítica com ênfase na invisibilidade ou na rotulação das identidades afetivo-sexuais e no
binarismo de sexo-gênero, do nascimento até a morte de LGBTQI+, relegando à essas pessoas, pelo ódio ou aversão (BORRILLO, 2010), o lugar de desumanização, exclusão, violência e
morte, sem suma, a expressão da LGBTQIfobia.

A precariedade da vida vincula-se a forma como são vistos e identificados LGBTQI+ como
abjetos, que “ designa aqui precisamente aquelas zonas ‘inabitáveis’ da vida social que, no entanto, estão densamente povoadas por quem não goza da hierarquia dos sujeitos” (BUTLER,
2019, p. 20), marginais, não reconhecidos em seus direitos em sua vida nua (AGAMBEN,
2002), essa condição precária (BUTLER, 2015), portanto, é uma política de Estado, politicamente induzida em direção a determinados grupos populacionais descartáveis e invisíveis
em seus corpos e vidas impostos pela ordem social do capital, como negros, quilombolas,
indígenas, ciganos, favelados e, em particular, em nossa reflexão, para LGBTQI+, “com a destruição material dos corpos e populações humanas julgados como descartáveis e supérfluos”
(MBEMBE, 2012, p. 135). Desta forma,
A condição precária designa a condição politicamente induzida na qual certas populações sofrem com
redes sociais e econômicas de apoio deficientes e ficam expostas de forma diferenciada às violações, à violência e à morte. Essas populações estão mais expostas a doenças, pobreza, fome, deslocamentos e violência sem
nenhuma proteção. A condição precária também caracteriza a condição politicamente induzida de maximização
da precariedade para populações expostas à violência arbitrária do Estado que com frequência não tem opção a
não ser recorrer ao próprio Estado contra o qual precisam de proteção. (BUTLER, 2015, p. 46-47).

Assim, é que LGBTQI+ em geral, mas em particular, as bichas femininas, as sapatões masculinas, as pessoas não-binárias, travestis e transexuais, são cada vez mais inseridas nas relações
precárias de trabalho, embarreiradas nos serviços de saúde, excluídas das escolas, expulsas
de casa etc., em virtude da discriminação, preconceito e inconformidade face aos padrões
hegemônicos binários impostos pelas normas socialmente estabelecidas para os gêneros e
sexualidades.

LGBTQIfobia e pandemia: questões críticas

Em todo o mundo, o dia 17 de maio é uma data importante, pois se comemora a retirada da
homossexualidade do rol das doenças mentais do Código Internacional de Doenças (CID), da
Organização Mundial de Saúde (OMS), em 1990. Ano passado, no dia 20 de maio, quase 30
anos depois, a mesma agência internacional retira, da mesma lista, a patologização das identidades transexuais, apesar da lógica da incongruência de gênero.
Esses acontecimentos vêm marcar, junto com o dia mundial do orgulho LGBTQI+, dia 28 de
junho, a luta pela cidadania desses sujeitos que tem a marca de suas dissidências sexuais e
de gênero no corpo e na vida. Portanto, tanto maio, como junho, a população LGBTQI+ vem a
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público se manifestar contra todas as formas de discriminação e preconceitos que ainda assolam esses sujeitos, seus corpos e suas vidas, até hoje.

A população LGBTQI+, a partir do seu ativismo, sempre se posicionou de forma crítica, contundente e com várias frentes de luta, na reinvindicação de respostas pelo Estado às suas condições de vida, de direitos, de trabalho, de emprego e renda, de políticas públicas em geral,
mas, particularmente, para LGBTQI+ em situação de pobreza, desempregados, em situação de
rua, em síntese, em vidas precárias e vulneráveis, ainda mais agora, em tempos de coronavírus (COVID-19) .
A população LGBTQI+ sempre foi historicamente exposta às violações de direitos, violências
e mortes. Exemplar situar, nesse contexto, os marcados por triângulos rosa e preto no nazismo. Assim, neste momento de crises sanitária, econômica, política e social, essas incisões
nas vidas e corpos de LGBTQI+ tende a ser mais tensionado. Portanto, a LGBTIQfobia, por ser
socialmente construída, vem se expressando radicalmente nas suas mais diversas formas de
preconceito, discriminação, estigmatização, intolerância, segregação, isolamento, abandono e
desproteção de LGBTQI+.
A existência das dissidências sexuais e de gênero, que marcam os corpos e as vidas de LGBTQI+ que, se por um lado, divergem aos padrões cisheteronormativos impostos pela moral
burguesa, por outro lado, são à esses sujeitos impostos padrões cada vez mais vulneráveis e
precários nos vários setores e modos da vida social, seja na
família, no trabalho, na escola, nos serviços de saúde, etc., e que vem se agravando na falta de
leis que possam garantir segurança, direitos e políticas públicas para esta população. É preciso considerar que a LGBTQIfobia tem impactos, riscos e agravos à saúde das pessoas LGBTQI+ que sofrem desse grave e ameaçante ódio estrutural e institucional presente nas esferas
governamentais, repercutindo em várias formas de sofrimento e adoecimento mentais (DUARTE, 2017).
Hoje, como a pandemia do coronavírus (COVID-19) tem afetado a todas as pessoas em diversos lugares do mundo, contudo, para as populações marcadas pelas vulnerabilidades e precariedades histórias, sociais e econômicas, como de LGBTQI+, esses sujeitos têm suas vidas e
corpos muito mais propensos e com maior probabilidade de entrar em crise, seja ela de que
matriz for, social, econômica, trabalhista etc.

Mas se em qualquer crise, conjuntural ou estrutural, como a que estamos, a população LGBTQI é frequente e desproporcionalmente afetada devido as vulnerabilidades histórico-sociais e
políticas, o mesmo acontece agora, pois o mundo ao lutar, apesar das desigualdades sociais e
econômicas, contra uma pandemia da COVID19, contudo, as pessoas mais precárias e vulneráveis, como LGBTQI+ são muito mais afetadas, se interseccionadas com gênero, raça, território, classe etc.

Pesquisas e análises de dados organizada pela OutRight Action International2 que recentemente divulgou um relatório pioneiro, denominado, Vulnerabilidade Amplificada: o impacto
2
A OutRight Action Internacional fundada em 1990, é uma organização internacional de direitos
humanos dedicada a melhorar a vida de pessoas que sofrem discriminação ou abuso com base em sua
orientação sexual real ou percebida, identidade ou expressão de gênero. Dedicam-se a fortalecer a
capacidade do movimento de direitos humanos LGBTQI+ em todo o mundo para efetivamente conduzir a
documentação de violações de direitos humanos contra pessoas LGBTQI+ e com parceiros em todo o
mundo. Desenvolvem atividades junto às Nações Unidas, com status consultivo dessa agência.
Recentemente lançou um Fundo Global de Emergência LGBTIQ da COVID-19 para oferecer recursos
financeiros de emergência para organizações LGBTQI+ em todo o mundo que atendem pessoas afetadas
pela COVID-19 e apoiam o trabalho da OutRight para documentar e responder as situações de crise nas
comunidades LGBTQI+.
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da pandemia COVID-19 nas pessoas LGBTIQ (2020), apresenta dados graves sobre os efeitos
da pandemia nas pessoas LGBTQI+. A partir de entrevistas que foram realizadas com LGBTQI+ em todas as regiões do mundo, o relatório revela tanto o aumento dos tipos de ameaças
que sofrem essas pessoas, como também sobre as medidas de contenção que sujeitos LGBTQI+ são e estão submetidos de forma dolorosa, em comparação com a população em geral,
ainda mais a partir de um olhar interseccional sobre esses sujeitos.

O referido relatório apresenta também um aumento, nos últimos meses, nas demandas
sociais por parte das organizações LGBTQI+, na medida em que LGBTQI+ experimentam, no
quadro das precariedades, segurança alimentar, barreiras nos cuidados de saúde e acesso a
medicamentos, desemprego, falta de moradia, diminuição
no orçamento financeiro, desproteção social e diversos tipos de violência, típicas do Sul Global, com os requintes de crueldade em seus corpos assassinados. Cabe lembrar que o Brasil
ainda lidera as estatísticas mundiais de assassinatos de travestis e transexuais no mundo
(BENEVIDES; NOGUEIRA, 2020). As demandas e emergências de LGBTQI+ durante a pandemia e na crise capitalista que nos encontramos, analisadas pelo relatório, encontram ainda
mais vulnerabilidades e precariedades, o que reforça as desigualdades sociais, quando se leva
em consideração os marcadores sociais de diferença, como das ausências de abordagens intersetoriais para esse enfrentamento das crises que estamos, dado pelo Estado em seu mix de
neoliberal e conservador para com o conjunto da sociedade brasileira. As comunidades LGBTQI+ estão, sem dúvida, sofrendo, devido ao próprio vírus, mas, mais provavelmente, pelo
impacto da pandemia na queda da sobrevivência que estrutura a existência social, econômica
e política de LGBTQI+.
O vírus não afeta a todos da mesma forma, é um simulacro do seu efeito democrático (CALMON, 2020), ele afeta em cheio a classe trabalhadora, e, em particular, mulheres e negras. No
entanto, cabe uma ressalva, se o quesito raça/cor não é operado na sua forma de notificação
integral para coleta de dados sobre os/as usuários/as da saúde, o que dizer sobre os quesitos
orientação sexual e identidade de gênero, que tanto a Política Nacional de Saúde Integral de
LGBT (BRASIL, 2011) contribuiu para um melhor desenho para que se possa ter o perfil de
nossa população usuária no Sistema Único de Saúde (SUS) e para o enfrentamento das dificuldades em se criar, efetivar e garantir o acesso universal as políticas e programas sociais
necessárias a essa população (DUARTE, 2014, ROCON et al., 2020). Portanto, ressaltase a
questão das subnotificações correntes sobre a COVID-19, somadas à essas sinalizadas acima,
como a naturalização com que a supressão de direitos em curso pelo Estado brasileiro para
o conjunto da sociedade brasileira, que se vê subtraída, e, nesse particular, a fragilidade do
recém estatuto de cidadania de LGBTQI+, que enumera as parcas conquistas judicializadas
em território nacional.
Desta forma, os desafios enfrentados pelas pessoas LGBTQI+ identificadas no
relatório da OutRight (2020) são:

a) Devastação dos meios de subsistência - aumento da segurança alimentar e abrigo da perda
de alimentos e queda econômica como resultado da superrepresentação das pessoas LGBTQI+ no setor informal e ampla diversidade no emprego;
b) Interrupções no acesso aos cuidados de saúde, incluindo medicamentos cruciais para o
HIV, incluindo a PrEP e PEP, exames e tratamentos hormonais do processo transexualizador
e relutância em procurar atendimento de saúde devido à discriminação, estigma e recusa de
serviços experimentados por LGBTQI+ mesmo em caso de pandemia;
c) Risco elevado de violência doméstica e familiar - uma forma mais prevalente de violência
enfrentada por LGBTQI+ no dia-a-dia é aumentada em circunstâncias de bloqueios, toques de
coleta e falta de acesso aos serviços de apoio e recursos da comunidade;
d) Isolamento social e aumento da ansiedade, que ainda são mais intensificados por serem
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excluídos das famílias escolhidas e da comunidade LGBTQI+;
e) Bode expiatório, discriminação social e estigma - há uma história infeliz de LGBTQI+ sendo
responsabilizada por emergências, levando a mais estigmatização, marginalização, violência,
perigo e morte;
f) Abuso de poder do Estado - repressão, exclusão e criminalização estão em ascensão nos países propensos ao autoritarismo e ideologias regressivas de antigênero e anti-LGBTQI+, com
alguns Estados que usam do estado de emergência e/ou de calamidade pública para reprimir
LGBTQI+;
g) Preocupações com expansão organizacional - ampliando ainda mais os efeitos, estão os
impactos nas áreas e espaços da comunidade LGBTQI+, que são uma tábua de salvação para
LGBTQI+. Como as organizações que agora enfrentam um futuro incidente com cortes de
recursos, os blocos e a necessidade de mudar as atividades on-line, enquanto os pedidos de
apoio prático e direto são exibidos.

Em síntese, problematizar a questão das dissidências sexuais, requer um esforço analítico
e histórico, indo além das concepções biológicas e naturais, além da ruptura com o conservadorismo que vem se atualizando atualmente. Isso significa levar em consideração que as
manifestações do comportamento sexual e suas identidades de gênero estão imbricadas na
cultura, nas relações sociais e de poder, uma vez que cada um vai moldando, construindo a sexualidade de maneira distinta, singular e subjetiva e, portanto, na maioria das vezes, contrária
ao ditames da ordem burguesa sexual, moral e normativa.

Uma experiencia extensionista em curso: a solidariedade como estratégia

Por conta disso, estamos respondendo às necessidades urgentes de LGBTQI+, especialmente,
as travestis e mulheres transexuais e dessas, as que são trabalhadoras de sexo, em situação
de rua e que apresentam outras vulnerabilidades sociais associadas na cidade de Juiz de
Fora, é que de forma parceira o Centro de Referência de Promoção da Cidadania de LGBTQI+,
programa de extensão da Faculdade de Serviço Social da UFJF, com o Centro de Referência de
Direitos Humanos (CRDH) de Juiz de Fora e Território Mata e o Grupo Força Trans lançamos a
Campanha TranSolidariedade.
A Campanha se justifica porque no atual cenário da pandemia do coronavírus (COVID-19),
frente ao aumento do número de casos confirmados e mortes na maioria das cidades brasileiras, entendemos que era o momento de ampliarmos as ações coletivas com foco na solidariedade para chegar cada vez mais as pessoas que se encontram com múltiplas vulnerabilidades
sociais e, em particular, para as travestis e mulheres transexuais que não podem mais trabalhar nas ruas a fim de evitar o contágio, prejudicando seu sustento e sobrevivência.

Desta forma, uma das frentes da Campanha é em relação a arrecadação virtual, para tanto,
montamos uma vaquinha virtual para apoiar essas trabalhadoras, bem como custear a compra de itens essenciais nesse período, como detergente, álcool 70, cloro, água sanitária, desinfetante, sabão em barra, sabonete, álcool em gel, máscaras etc. Qualquer quantia recebida é
de extrema importância. Para tanto, divulgamos o link da campanha: http://vaka.me/954121
nas redes sociais, em particular, no facebook, no instagram do CeR-LGBTQI+ e outros, salientando que inclusive já se passou a nossa cota mas avaliou-se continuarmos com a campanha
virtual.
Para ampliar nossa rede, outra frente é a de arrecadação de donativos que está sendo feito
de forma presencial na sede do CRDH, à Rua Vitorino Braga, 126 B, bairro Vitorino Braga, das
11h:30m às 14h:30m, de segunda a sexta-feira. Tendo em vista a suspensão das atividades
acadêmicas e administrativas da Faculdade de Serviço Social e na Casa Helenira Preta, onde
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se localiza o CeR-LGBTQI+, conforme a Resolução CONSU/UFJF Nº 10/2020 e sua prorrogação recente (BRASIL, 2020).

Nesse contexto, de forma conjunta, CeR-LGBTQI+ e CRDH fizeram o cadastramento dessas
mulheres transexuais e travestis trabalhadoras de sexo para receberem os benefícios arrolados, criando um grupo no WhatsApp e pautando a orientação sobre os benefícios socioassistenciais governamentais, desde o cadastro único (Cad-Único), programa de segurança
alimentar (PSA) que oferece cesta básica, programa bolsa família (PBF), benefício de prestação continuada (BPC) da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), bem como o recente
Programa de Auxílio Emergencial ao Cidadão (renda emergencial de R$ 600,00 por pessoa)
aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo governo federal. Para todos os benefícios sociais existem critérios de elegibilidade, assim como o da renda emergencial, que essas
trabalhadoras de sexo têm direito, sejam como informais ou autônomas ou desempregadas,
com renda familiar per capta inferior a 1/2 salário.

Observamos, nesse cenário, o quanto as mesmas encontram-se em desproteção social, fora
das políticas sociais, por desconhecerem os benefícios sociais do governo, precarizando ainda
mais seus modos de existência, reforçado pela lógica perversa da exclusão e da vulnerabilidade, presente na comunidade LGBTQI+, para os corpos dissidentes da cisheteronormatividade
e da moral sexual burguesa.
Essa Campanha é um esforço e uma contribuição de evitamos que essas trabalhadoras adoeçam e vão para as ruas, na medida em que elas precisam se protegerem também do coronavírus. A partir de vários esforços individuais e coletivos produzindo uma rede ampla de solidariedade, constituímos em outra frente, também de forma parceira e coletiva, a de recepção
e distribuição de cestas básicas e máscaras de pano para essas mulheres transexuais e
travestis trabalhadoras de sexo em situação de vulnerabilidade social.

Após essas atividades de arrecadação de donativos, cadastramento -tanto no CeR-LGBTQI+
e no CRDH-, orientação sobre os benefícios socioassistenciais governamentais e recepção e
distribuição de cestas básicas e máscaras, com exceção para a vaquinha virtual que continua,
fomos convidados pelo CRDH, que em parceria com a Fórum 8M de Juiz de Fora e o SINTUFEJUF, que protagonizam a Campanha “Fique em casa, seja solidária(o) - Mulheres em defesa da
vida”, de inserirmos esse público de mulheres aos produtos dessa campanha. Na medida em
que o público-alvo da referida Campanha são as mulheres, tanto as da comunidade Parque
das Águas listadas no Programa Bolsa Família pela Escola Estadual Olavo Costa e, a critério da
direção da escola, famílias de estudantes mais carentes, como as que se encontram em situação de rua, incluímos as mulheres trans e travestis cadastradas pelo CRDH, de forma parceira
com o CeR-LGBTQI+, para receberem kits de higiene e limpeza de forma presencial, tanto
os kits da campanha acima, como os kits doados pelo próprio CRDH.
Somado a isso, fomos contactados pela coordenadora do Grupo Mães pela Diversidade, Assistente Social Rosangela Gonzaga, outra parceira do CeR-LGBTQI+, para recebermos e distribuirmos 27 pares, do número 35 ao 38, de sandálias rasteirinhas. Diante disso, a proposta foi de entregar os kits e as rasteirinhas juntas, como foi da outra vez, as cestas básicas e
as máscaras, para evitar o contato constante frente ao contágio do coronavírus.
Nesse momento de parceira, o CeR-LGBTQI+ e o CRDH, mas coordenado e executado pelo
último, tendo em vista ser uma organização social da sociedade civil com cadastro de pessoa física chancelada pelo Instituto de Educação e Cidadania (IEC), elaboramos um projeto,
frente a oportunidade de financiamento da OutRight Action International, que está selecionando projetos para financiar ONGs que trabalham com a população LGBTQI+ durante a
pandemia da COVID-19. Dentre os temas financiados, como: a) Serviços de saúde às popu-
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lações LGBTIQ impactadas pelo COVID-19; b) Alimentação e moradia para pessoas LGBTIQ
afetadas pelo COVID-19; c) Serviços de emergência para sobreviventes LGBTIQ de violência
doméstica; e d) Organizações que trabalhem com o monitoramento e documentação dos
níveis de violência homofóbica e transfóbica em tempos de crise. Contemplamos, em nosso
projeto, todos os temas, dada a complexidade que se encontra a população LGBTQI+, e, em
particular, as mulheres trans e travestis trabalhadoras de sexo na cidade de Juiz de Fora, mais
também a população de mulheres e homens transexuais que é acompanhada no tratamento
de hormonização no projeto TranSformação, outra parceria entre do CeR-LGBTQI+ e o CRDH,
cadastrados e acompanhados no espaço desse.

Em decorrência de toda essa situação fomos convidados, enquanto CeRLGBTQI+ para compor
o Fórum de Segurança Alimentar para a Erradicação da Fome em Juiz de Fora, puxado
pelo CRDH, composto por diversas representações da sociedade civil organizada que tem por
objetivos: a)Estabelecer uma rede unificada de apoio para as questões emergenciais de combate à fome; b) Desenvolver um Grupo de Estudos e Debates afim de atingir um diagnóstico
detalhado e atualizado da situação de Segurança Alimentar nos lares juiz-foranos; c) A partir
dos dois primeiros objetivos,
erradicar a fome na cidade de Juiz de Fora. As tele reuniões através tem acontecido no sentido
de organizar o referido Fórum em comissões de trabalho para a gestão e operacionalização
das atividades do mesmo com foco na emergência da segurança alimentar frente a COVID-19.

Considerações finais

Essa análise empreendida nesse artigo tentou levar em consideração o contexto das vulnerabilidades e precariedades das vidas e corpos de LGBTQI+, no geral, e da experiencia concreta
junto as mulheres transexuais e travestis na cidade de Juiz de Fora. Portanto, se o conjunto
da classe trabalhadora é afetada pela crise sanitária, política, econômica e social que afeta o
país, e, particularmente, a partir da nova fase da crise estrutural do capitalismo que iniciou
em 2008, ampliando a precarização do trabalho em escala global, muito mais se observa com
a população LGBTQI+, marcada pelas discriminações, preconceitos e vulnerabilidades, que
interseccionalmente com outros marcadores sociais, tem seus ainda mais seus corpos e suas
vidas precárias.

A ampliação da precarização, no contexto da redefinição do papel do Estado em momento
radical do neoliberalismo, não se limita apenas às condições de trabalho, mas se expande
para a diminuição e retrocessos de direitos e das políticas sociais como um todo, o que leva
à impactos estruturais na vida e nos corpos dos sujeitos sociais e singulares, e, em particular,
de LGBTQI+ e desses, os que são marcados pelas formas de exclusão, discriminação, violência
e morte.
Assim, esses desmontes, as crises e a LGBTQIfobia vem estruturar e reforçar a precarização,
vulnerabilidade e fragilidade da dita cidadania de LGBTQI+, na medida em que incidem não
apenas nos direitos e nas políticas sociais voltadas para a classe trabalhadora, mas, em especial, no desmonte do reconhecimento, no aniquilamento e na morte das pessoas dissidentes
sexuais e de gênero divergente do modelo cisheteronormativo hegemônico imposto nas relações sociais diversas na esfera pública e privada nas sociedades contemporâneas e, em sua
totalidade, sustentadas pela lógica do capital.
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Na parte de sistematização da experiência extensionista do CeR-LGBTQI+, através da Campanha TranSolidaridade, presto meus agradecimentos e reconhecimento de compromisso
e dedicação às pessoas companheiras acadêmicas, profissionais e do ativismo LGBTQI+ de
Juiz de Fora, porque sem essas, a gestão da rede de solidariedade às mulheres transexuais e
travestis não se efetivaria como uma possibilidade real e concreta na forma de um trabalho
coletivo e parceiro para o enfrentamento dos efeitos da pandemia a essa população por serem
reconhecidas como muitas de nós, LGBTQI+. São elas: Alice Prado e Sidney Aurun (Coordenador@s do Grupo Trans), Bruna Rocha (Voluntária especialista colaboradora do CeR-LGBTQI+/UFJF), Brune Coelho (Voluntária doutoranda em Psicologia do CeR-LGBTQI+/UFJF), Dandara Oliveira (Voluntária mestranda em Serviço Social do CeR-LGBTQI+/UFJF), Julio Oliveira
(Voluntário especialista colaborador do CeR-LGBTQI+/UFJF e presidente da Comissão de
Diversidade Sexual da OAB-MG), Maria José Pereira (Psicóloga do CRDH-JF), Sarah Salles (Voluntária especialista colaboradora do CeR-LGBTQI+/UFJF e membra da Comissão de Direitos
Humanos da OAB-MG), Xuxu (Artista/Mc e Ativista) e ao conjunto de estudantes de graduação bolsistas e voluntários de Extensão (PROEX), de Treinamento Profissional (PROGRAD) e
do PIBIC/CNPq (PROPP) que atuam no CeRLGBTQI+, DIVERSE e GEDIS/CNPq da FSS/UFJF.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA OU EDUCAÇÃO NÃO PRESENCIAL?
Rafaela Reis Azevedo de Oliveira

“A EaD não se realiza com o improviso de professores. Não
se realiza com a transposição de conteúdo que seria dado
presencialmente (sem adaptação de linguagem, tempos e
recursos), para o aluno que agora está à distância.”

Em tempos de distanciamento social e as decorrentes atividades docentes mediadas pelas
tecnologias digitais, importa ratificar esclarecimentos sobre o que está sendo feito: é Educação a Distância (EaD) ou Educação não presencial? É preciso termos clareza quanto a diferença entre EaD e o que professores estão realizando Brasil a fora, e que estou chamando aqui de
Educação não presencial. Ambas envolvem as tecnologias na mediação e processo de ensino-aprendizagem, é verdade! Mas isso não é característica exclusiva para dizer que ambas são
EaD.
Para explicar a diferença, vou trazer aqui a experiência que a UFJF desenvolve por intermédio
do Centro de Educação a Distância na oferta de cursos de graduação e pós-graduação dentro
do sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Quando a Universidade oferece um curso
pela modalidade EaD, a instituição se organiza por meio de uma significativa infraestrutura
e de equipes pedagógicas, que ficam à disposição para o desenvolvimento de seus cursos.
Sendo assim, como infraestrutura destaco os polos de apoio presencial, que possuem salas
de aulas e laboratórios de informática que garantem o acesso do estudante ao curso. Oferece
estúdio de gravação de videoaulas e também hospeda os seus cursos num ambiente próprio,
que chamamos de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), que no nosso caso é a Plataforma Moodle.
Além disso, para que o curso aconteça, conta-se com diferentes equipes que atuam no designer instrucional, na implementação de novos recursos na Plataforma, no suporte técnico, na
produção de materiais didáticos (como a edição das videoaulas, padronização de materiais
que garantem identidade ao curso, etc) e com uma grande equipe pedagógica, composta de
professores e tutores, bem como aquela que atua na capacitação permanente desses profissionais à EaD.

Sendo assim, o professor que atua na EaD, organiza sua disciplina, produz ou seleciona seus
recursos didáticos e os traduzem para os recursos próprios do Ambiente Virtual de Aprendizagem, além de orientar seus tutores na condução da disciplina com os alunos. O processo é
mediado pela tecnologia, certamente, mas envolve muitas etapas, adequações a uma linguagem e mediação que lhe são próprias e também pessoas. E tem uma coisa importante que
precisa ser destacada, o aluno da EaD se dispõe previamente a fazer um curso à distância,
quando concorre a uma vaga ou se inscreve num curso nesta modalidade. Ele vai ser formado,
desde o início, para os recursos tecnológicos que estarão disponibilizados a ele e orientado
sobre a importância de criar uma rotina de estudos. Saberá que a relação que ele vai desenvolver, mediada pelas tecnologias, será com professor e com tutor, e que, caso ele não tenha
acesso à internet e a computador, poderá contar com um laboratório de informática em seu
polo de apoio presencial e que lá encontrará, ainda, um outro tutor, capaz de esclarecer dúvidas mais elementares sobre as disciplinas ou sobre o uso das tecnologias.
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A EaD não se realiza apenas com um vídeo gravado pelo celular e transmitido aos alunos,
ainda que em outras plataformas de ensino. A EaD não prevê uma relação passiva de seus
estudantes, que assistem o conteúdo de um vídeo e fazem uma tarefa e a devolvem para o
professor. A EaD não se realiza com o improviso de professores. Não se realiza com a transposição de conteúdo que seria dado presencialmente (sem adaptação de linguagem, tempos
e recursos), para o aluno que agora está à distância. Isso tudo não é EaD, é o que posso denominar de Educação não presencial, ou como também está sendo chamado nesse período, de
Educação remota.

Não quero com essa distinção diminuir os esforços dos professores de todo Brasil, que em
diferentes e, às vezes precárias, condições de trabalho (até mesmo para evitar uma demissão, quando lotados nas redes privadas), têm se dedicado a gravar videoaulas, dedicado a
aprender técnicas de edição, a aprenderem utilizar aplicativos de finalidade didática e, dentre
outras coisas, a perderem sua possível inibição para continuarem com suas tarefas de levar
o conhecimento ao seus alunos. São esforços louváveis, sobretudo porque os professores, na
grande maioria das vezes, não desenvolvem em seus processos de formação inicial o conhecimento para este fim. As discussões sobre os usos, potencialidades e possibilidades das
tecnologias digitais para fins educacionais é relativamente recente nos cursos de formação
de professores. Portanto, longe de criticar os seus esforços, quis, aqui, apenas contribuir na
distinção entre o que é Educação a Distância e Educação não presencial.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: A EMERGÊNCIA DO ENSINO EM TEMPOS DE PANDEMIA
Daniela Motta de Oliveira

“Ainda que observemos que a formação dos
professores seja fortemente a distância, isto
não significa que sejam formados para atuar
na educação a distância.”

A Educação a Distância no Brasil foi amplamente difundida a partir da indicação, na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 (LDB), de que todos os professores da rede
básica de ensino deveriam possuir formação em nível superior num prazo de 10 anos. Por
esse motivo, o ensino a distância no Brasil apresentou-se, em um primeiro momento, como
solução emergencial para a garantir a formação de professores já em exercício na rede pública. E, posteriormente, como política permanente de expansão da formação em nível superior
(licenciaturas, bacharelados e tecnológicos), focada no desenvolvimento de competências,
massificada em instituições privadas e caracterizada como um novo nicho de mercado a ser
explorado, ainda que as Universidades Públicas tenham assumido também esta tarefa, a partir de 2005, com a criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB). Não é demais destacar que
os cursos de licenciatura são predominantes na EaD1.

Muitas foram/são as justificativas apresentadas para que a ampliação do acesso a educação
superior se consolidasse através da EaD e não através do aumento de vagas presenciais. Destaco três delas, que me parecem muito relevantes, que se intercruzam e se complementam:

a) A formação universitária presencial no Brasil seria obsoleta, excludente e rígida e não
acompanharia as mudanças em curso na sociedade; para uma sociedade flexível seria fundamental uma formação flexível. Assim, a presença das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) teriam um papel importantíssimo, não somente na possibilidade de implementação de uma EaD mais alinhada com os novos tempos, potencializando e ampliando a
utilização dos recursos disponíveis para a aprendizagem, bem como permitindo a incorporação de metodologias ativas que favoreceriam uma participação mais efetiva do aluno em seu
processo educacional. Entretanto, não obstante o rápido desenvolvimento das TIC, a desigualdade de acesso, no Brasil, a essas tecnologias, incluindo conexão à internet em banda larga,
não foi capaz de impactar tão fortemente as estratégias de EaD. As teleaulas são o principal
recurso utilizado hoje tanto nos cursos totalmente a distância (92,6%) quanto nos cursos
semipresenciais (81,8%), conforme o censo da ABED.
b) A possibilidade de democratização do acesso ao ensino superior. Muito embora o crescimento da oferta de cursos a distância, incluindo-se a UAB, tenha ampliado as matrículas na
educação superior, essa ampliação parece-nos manter a histórica seletividade e dualidade
presentes na educação brasileira: para a elite, os cursos presenciais, nas instituições públicas
de ensino superior (ainda que as cotas para estudantes de escola pública e minorias tenham
1
O crescimento vertiginoso da Educação a Distância no Brasil pode ser verificado na oferta de cursos
totalmente a distância e semipresenciais, compreendendo ainda cursos regulares de ensino fundamental e
médio na Educação de Jovens e Adultos, cursos livres corporativos e não corporativos, pós-graduação
lato sensu, mestrados e doutorados (o último, em menor escala, ao menos até o censo de 2018).
Disponível em: http://abed.org.br/arquivos/CENSO_DIGITAL_EAD_2018_PORTUGUES.pdf
Acesso em 7 mai 2020.
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alterado, em alguma medida, felizmente, este perfil); para as camadas populares, cursos a
distância e em instituições privadas. De acordo com o Censo da Educação Superior do Inep,
20182, 88,2% das matrículas na educação superior são em instituições privadas, sendo a graduação a distância a responsável 40% das vagas na educação superior.
c) A dificuldade de acesso dos estudantes às Universidades e Faculdades, públicas e privadas
dada a dificuldade de interiorização destas instituições em locais de difícil acesso. Entretanto, os dados oficiais informam a grande concentração de cursos a distância na região sudeste
(43%) – não obstante ser esta a região na qual localiza-se o maior número de IES públicas e
privadas.
A meu ver, para além desses aspectos, a ampliação da oferta de vagas através da EaD exclui
a maior parte dos estudantes brasileiros de uma formação verdadeiramente universitária
por conta da eliminação do tripé clássico do modelo humboldtiano de universidade; ou seja,
as atividades-fim da universidade – ensino, pesquisa e extensão – seriam reduzidas a sua
dimensão elementar de ensino nesta modalidade, reforçando o quadro de desigualdade e
de subordinação. Ademais, a desigualdade de acesso às TIC, como já referido, fundamentais
para tornar os mecanismos de educação a distância mais interessantes e interativos, não se
concretizou. O acesso à internet de qualidade ainda não é uma realidade para a maioria dos
alunos de EaD, muito embora o Censo 2018 da ABED registre, como dado promissor, que
o acesso da população em geral à internet tenha sido ampliado para 67% de usuários (dos
quais 71% dos acessos sejam em cidades e 44% em áreas rurais); além disso, o número de
usuários de smartphones chegou a 71% e o tempo de conexão por dia seja de 9 horas.

Ainda que observemos que a formação dos professores seja fortemente a distância, isto não
significa que sejam formados para atuar na educação a distância. Ao contrário, a formação
que recebem lhes prepara para atuar na educação básica presencial. Aqui se tem a grande
contradição que o momento da pandemia nos coloca. A necessidade de isolamento social impôs aos estudantes de todos os níveis e modalidades a suspensão das atividades presenciais.
Neste contexto, a educação a distância passou a ocupar um lugar privilegiado nas discussões
sobre as perspectivas para o atendimento das necessidades educacionais deste momento.

Com efeito, professores e professoras do país, despreparados para a utilização das ferramentas de EaD, com dificuldades de acesso a internet e sem uma formação adequada, deparam-se
com a necessidade de oferecer seus cursos e aulas nesta modalidade. Igualmente, os estudantes, em situações totalmente desiguais em termos de acesso a insumos básicos de sobrevivência (não é demais lembrar que as escolas públicas têm entregue às famílias os alimentos que
seriam utilizados para a merenda escolar, na tentativa de minimizar o sofrimento e a fome
das famílias em isolamento social) tornam-se ainda mais desiguais em relação às condições
de aprendizagem, especialmente através das TIC.
Se, de um lado, podemos e devemos pensar que o acesso as TIC também é um direito de todos, e que é inegável que o domínio das mesmas possibilita novas perspectivas de aprendizagem, de comunicação e de inserção social, por outro, neste momento, o que salta aos olhos é o
profundo fosso que separa a elite da grande massa de trabalhadores, dos filhos da elite e dos
filhos desses mesmos trabalhadores, reforçando, mais uma vez, a urgência e a emergência de
um país mais justo, humano, solidário e democrático.
2
Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2019/
censo_da_educacao_su perior_2018-notas_estatisticas.pdf
Acesso em 13 mai 2020.
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ESTUDOS DE GEÓGRAFOS MOSTRAM AS RELAÇÕES
ENTRE REDE URBANA E CASOS DE COVID-19 EM
MINAS GERAIS

Wagner Batella

Vitor Koiti Miyazaki

“O atual cenário de pandemia tem gerado uma série de
impactos na sociedade brasileira e, ao mesmo tempo, tem
lançado desafios no sentido de se buscar e propor ações que
diminuam a difusão do vírus SARS-CoV-2 pelo território e
seus impactos na sociedade.”
Compreender as relações entre a saúde e o território também faz parte dos estudos realizados no âmbito da Geografia, sobretudo levando em consideração fatores como as condições
de vida da população em contextos sociais, econômicos e ambientais diversos. Historicamente a Geografia tem desempenhado um importante papel nesses estudos, seja por meio
de abordagens com foco na cartografia e na análise espacial, seja na compreensão acerca das
relações entre doenças e produção do espaço, considerando suas caraterísticas físicas, sociais,
subjetivas e temporais.
Desde a epidemia de cólera ocorrida na Inglaterra, em 1854, o olhar espacial tem sido um importante aliado no combate aos surtos de doenças contagiosas. Parte da cidade de Londres foi
assolada pela a bactéria Vibrio cholerae, mas foi por meio da ciência, sobretudo da análise
espacial, que o médico John Snow, atualmente conhecido com o pai da epidemiologia, refutou
o paradigma dominante à época para explicação da difusão de doenças, a teoria do miasma,
que apontava o ar sujo e contaminado como o grande transmissor de enfermidades que recorrentemente apareciam naquela cidade. Por meio de um amplo trabalho de levantamento
de dados em campo e em documentos, observações de enfermos, entrevistas e, principalmente, a elaboração de um mapa de óbitos, Snow desvendou as preferências da população local
de consumir água numa dada bomba localizada na Broad Street. Com este trabalho, o médico
conseguiu evidenciar a água contaminada como meio de transmissão da doença.
Desde então, os estudos sobre difusão de doenças, por exemplo, constituem-se em uma dessas frentes de análise da Geografia e recentemente tem ganhado ainda mais relevância em
tempos de pandemia.

O ano de 2020 será notabilizado pela ocorrência da primeira pandemia do século XXI causada
pela COVID-19, doença transmitida pelo vírus SARS-CoV-2. Tendo surgido na cidade chinesa
de Wuhan, o vírus se espalhou rapidamente para outras partes do mundo, chegando ao Brasil
no final de fevereiro, segundo dados oficiais do Ministério da Saúde. Desde então, a população
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brasileira acompanha atônita a difusão espacial do vírus no território nacional.

A entrada do vírus no país deu-se por São Paulo, maior e mais importante centro urbano do
Brasil, e hoje está presente em todos os estados. Tal fato ensejou o engajamento de um grupo
de geógrafos num movimento intitulado Geógrafos para a Saúde. Neste coletivo há profissionais de diversas universidades brasileiras, bem como de institutos de pesquisa, com o fito de
contribuir para o combate à pandemia por meio de estudos com foco na dimensão espacial da
doença.
Em Minas Gerais, estado com maior número de municípios do país, a COVID-19 apresenta
uma dinâmica espacial estreitamente correlata à rede urbana deste estado. Tal configuração
permite uma série de reflexões sobre a dinâmica espacial da doença, particularmente sobre
seu processo de difusão, bem como sua forte relação com as interações e as concentrações
espaciais de pessoas.

Considerando-se os dados oficiais disponibilizados até o dia 5 de maio de 2020, foi realizado
um mapeamento do número de casos confirmados dessa doença nos municípios mineiros
para, a partir dos resultados, discutir as relações dessa configuração espacial com a rede de
cidades do estado.

Neste primeiro momento foi elaborado um mapa dos casos de COVID-19 em Minas Gerais por
município (figura 1) e, ao se relacionar com a constituição da rede urbana (figura 2), foi possível notar uma sobreposição entre a ocorrência espacial desta enfermidade, sua intensidade
e a hierarquia urbana.
Figura 1 - Número de casos confirmados de COVID-19 nos municípios do estado de Minas
Gerais até o dia 05 de maio de 2020
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Figura 2 - Minas Gerais: hierarquia e ligações dos centros urbanos, 2007

A cidade de Belo Horizonte, classificada como uma metrópole, segundo o estudo Regiões de
Influência das Cidades, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
no ano de 2008, é o principal centro da rede urbana mineira. O município de Belo Horizonte
apresentou o maior número de casos (851), o que corresponde a 34,28% do total em MG. A
Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH possui população estimada em 2019, segundo o IBGE, de aproximadamente seis milhões de habitantes, sendo 2.512.070 somente
no município de Belo Horizonte, conformando, dessa maneira, a maior aglomeração urbana
do estado e também a maior concentração de casos oficiais da doença em tela. Isto porque a
maior centralidade no âmbito da rede urbana, resultante da maior e mais diversa oferta de
bens e serviços, impacta na circulação de pessoas e, consequentemente, na difusão de doenças, como é o caso da COVID-19.

Em seguida, destacam-se também duas cidades, Juiz de Fora e Uberlândia, que possuem,
respectivamente, populações totais estimadas para 2019 de 568.873 e 691.305 habitantes. A
primeira contabilizava 223 casos, 9% do total do estado, enquanto a segunda registrou 142
casos, 6% do montante mineiro. Estudos importantes sobre a rede urbana mineira já apontaram estas duas cidades como centros regionais de relevância no contexto do estado. Ambas
polarizam duas importantes regiões mineiras, a Zona da Mata, no caso de Juiz de Fora, e o
Triângulo Mineiro, no caso de Uberlândia, e possuem trocas intensas com regiões de outros
estados, respectivamente Rio de Janeiro e São Paulo.

E é justamente este ponto que merece atenção. Para além do porte demográfico, as interações
espaciais que estes centros mantêm no âmbito da rede urbana são importantes e devem ser
levadas em consideração na análise da difusão espacial da COVID-19.
Poderíamos citar, por exemplo, as ações que têm flexibilizado o funcionamento do comércio
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em algumas cidades, considerando-se somente estatísticas locais e desprezando os contextos
regionais, sobretudo de fluxos de pessoas em busca de bens e serviços.
Além disso, embora Belo Horizonte tenha papel importante no contexto mineiro, outras metrópoles também exercem influência expressiva, como nos casos de São Paulo, no Triângulo
Mineiro e Sul de Minas, Rio de Janeiro na Zona da Mata, além de Brasília, no Noroeste do estado. Cabe ressaltar que estas metrópoles apresentam grande número de casos de COVID-19,
sendo São Paulo o epicentro da pandemia no país.

O atual cenário de pandemia tem gerado uma série de impactos na sociedade brasileira e, ao
mesmo tempo, tem lançado desafios no sentido de se buscar e propor ações que diminuam a
difusão do vírus SARS-CoV-2 pelo território e seus impactos na sociedade. Fato é que a repercussão da difusão do vírus agrava as desigualdades sociais e regionais em um país já marcado
por profundas diferenças como é o Brasil.
Para tanto, o papel da ciência, por meio de suas mais diversas áreas, é fundamental neste
processo. O maior desafio do já mencionado médico londrino, John Snow, não foi a realização
do estudo em si, mas o embate com os governos locais visando convencê-los da importância
e validade de seus resultados, assim como do papel da ciência. Quase duzentos anos depois, a
história se repete!

A partir deste diagnóstico inicial, seguimos com estudos nos quais procuraremos incorporar
novas análises a respeito da situação da COVID-19 no estado de Minas Gerais por meio de
uma agenda de pesquisa que levará em consideração novos aspectos a serem analisados. Propomos, inicialmente, um levantamento e espacialização de equipamentos e infraestrutura de
atendimento à saúde em Minas Gerais por município. Além disso, pretendemos estabelecer
uma análise da difusão espacial da COVID-19 no território mineiro, considerando-se as datas
de notificação de pessoas infectadas, bem como os casos suspeitos e óbitos relacionados ao
vírus.
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O NOVO CORONAVÍRUS, NO BRASIL, É DEMOCRÁTICO?
O LUGAR DO DEBATE RACIAL NA CONJUNTURA PANDÊMICA.
Rosineide Freitas

"Assim a pandemia no Brasil segue a lógica da democracia
burguesa que convive e produz a morte de pretos e pobres
e se apresenta com mãos de ferro e ausência de políticas
públicas de assistência social e reparação nos territórios
periféricos."
Chegamos há pouco mais de três meses de estado pandêmico, de calamidade pública, e temos
vários elementos para a reflexão sobre em que medida, no Brasil, a Covid-19 vitimiza e é co
batida. Não há como descolar a reflexão político-ideológica do enfrentamento à pandemia nas
diferentes esferas do poder institucional, e neste sentido quero aqui destacar a questão racial
como dimensão central de análise. Destaco que as reflexões aqui registradas têm com base
maior o olhar sobre a realidade fluminense, não só sobre as políticas de enfrentamento do
governo do Estado do Rio de Janeiro, mas sobre a trajetória da Covid-19.

Começamos o ano de 2020 com notícias, ainda dispersas e vindas do continente asiático,
sobre a nova doença causada pelo novo coronavírus-22. Na segunda quinzena de fevereiro já
havia prenúncios de como teríamos de enfrentar, para além do que vinha de uma nova doença
altamente contagiosa e desconhecida, a lógica genocida e tirana do governo federal. Quando
o processo de repatriação de brasileiras/os que estavam em Wuhan passou por rusgas internacionais e brasileiras/os nos países da América do sul não recebiam, sequer, mensagens das
embaixadas brasileiras, o cenário de caos político estava instaurado. Os primeiros casos da
covid-19 em solo nacional foram registrados em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, Estados
que se tornariam epicentros da pandemia pouco mais de um mês depois. A primeira campanha nacional com orientações de cuidados sanitários foi divulgada no final do mesmo mês.
Em 11 de março a Organização Mundial de Saúde reconheceu que se trataria de uma pandemia e cinco dias depois no mesmo Estado com o registro de primeiros infectados, há a confirmação de transmissão comunitária, ou seja, entrávamos no processo de avanço da pandemia
e no fatal descontrole de contágio. No dia seguinte foram registradas as primeiras mortes por
covid-19: um homem de 62 anos com comorbidades (hoje marcadamente reconhecidas como
marcador de risco), em São Paulo; e uma mulher de 63 anos, empregada doméstica, negra,
no Rio de Janeiro (contaminada em serviço)1. Este último caso guarda as características que
queremos ressaltar nas reflexões sobre a pandemia no Brasil, contágio generalizado, evitáveis
por medidas políticas de enfrentamento e proteção social, mas com letalidade associada a
marcadores sociais históricos de desigualdades e exclusão (classe, raça).
Ao mesmo tempo em que nos acostumamos a acompanhar diariamente o avança desesperador da pandemia no Brasil, em especial na região sudeste, igualmente desesperadoras eram
as notícias vindas de Brasília, que não deixavam dúvidas sobre a incompetência e descaso
criminoso do governo: “é só uma gripezinha”, “temos que salvar a economia”, “garantir o direito de ir e vir das pessoas”, e sobre a centralidade da pauta econômica neoliberal/privatista
do governo e do seu caráter racista, patriarcal e genocida. O discurso de ódio, a lógica déspota
de orientar as ações políticas tal com se estivesse no espaço privado e doentio da sua casa,

1

https://www.sanarmed.com/linha-do-tempo-do-coronavirus-no-brasil
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e de governar em prol da sua própria família e amigos, com associação ao poder paralelo e
paramilitar das terras cariocas, têm disputado as manchetes de jornal com a crise sanitária
nacional e mundial. Estamos sob um governo neofacista, entreguista, que expressa as elites
nacionais históricas, as de lógica escravocrata e colonialista. E que ao mesmo tempo arrebanha uma classe média de igual lógica.

Depois de três meses de avanço da pandemia em terras brasilis, chegamos a marca de segundo no mundo2 em número de casos: 1.118.631 pessoas infectadas, 42.725 novos casos
em 24 horas; 53.830 pessoas vencidas pela Covid-19 e 1. 185 óbitos em 24 horas3. Passamos
pela marca de uma morte registra a cada 23 minutos no ápice da pandemia. Com dimensões
continentais e disparidades socioeconômicas igualmente gigantes vemos a doença avançando para o interior dos Estados e do Brasil. Se olharmos com atenção para os números dos Estados que foram mais atingidos, até a data desta publicação, constatamos que os números de
óbitos são maiores nas periferias e favelas. Quero aqui destacar a situação do Estado do Rio
de Janeiro, direcionando a lupa analítica para o caso da capital, pela proximidade de atuação
profissional, militante e histórica.

Numa das regiões brasileiras de maior densidade demográfica, o Estado do Rio de Janeiro está em 3º lugar em números de habitantes e segundo em IDH e também em número
de casos e óbitos causados pela pandemia. Com problemas em números de testagens para
covid-19 e na política pública de saúde para o enfrentamento à pandemia, o Estado chegou
a 103.493 casos confirmados e 9.295 óbitos4. Das 92 cidades a capital concentra os maiores
números de casos confirmados e óbitos: 53.307 infectadas/os (51,5% do total registrado em
todo Estado) e 6.087 (65,5% relativo ao Estado) de pessoas vencidas pelo novo coronavírus5.
Se continuarmos a olhar para os dados, em função das áreas da cidade, chegamos a seguinte
afirmação: há mais pessoas morrendo nas periferias e favelas. Tomando como base comparativa as perdas para covid-19 (óbitos) nos três bairros com maior incidência temos6: Campo
Grande (Zona Oeste da Cidade - ZO); Bangu (ZO); Copacabana (Zona Sul). Sobre os casos
confirmados, segundo os dados oficiais da prefeitura do Rio: Copacabana (velho conhecido
nacional); Barra da Tijuca (área emergente da ZO); Campo grande. O bairro de Bangu, que
apareceu em segundo nos casos de mortes está em 5º relativo a este dado. Quero apresentar
os dados dos casos recuperados, que podem ser associados ao acesso à saúde, temos: Barra
da Tijuca; Copacabana; Tijuca (bairro tradicional da Zona Norte). Este último, relativo aos
dados de óbitos e casos estava em 6º7 e 4º, respectivamente). Campo Grande, que registra
mais perdas, estava em 4º e Bangu, o segundo em perdas pra covid, em 5º8. Cabe aqui destacar que não há nesta apresentação os números absolutos de casos confirmas e óbitos porque o prefeito do Rio tomou como método de “transparência” sobre a pandemia na cidade
subtrair os números da página oficial (Painel Rio Covid), e usar uma nova metodologia de
registro dos óbitos que fizeram os dados diminuírem vertiginosamente. Sem incorrer no
erro político, me soma às análises de que esta foi uma estratégia deliberada e criminosa para
apresentar a política de flexibilização do isolamento social, reabrindo o comércio, igrejas e
shoppings, impondo apenas as chamadas regras de ouro9. Deliberada porque ignorou todas
2
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53155754
3
https://covid.saude.gov.br/ Números atualizados em 24/06/2020, às 18:20h
4
https://coronavirus.rj.gov.br/boletim/boletim-coronavirus-24-06-9-295-obitos-e-103-493-casosconfirmados-no-rj/
5
https://coronavirus.rj.gov.br/boletim/boletim-coronavirus-24-06-9-295-obitos-e-103-493-casosconfirmados-no-rj/
6
Apresento os bairros em ordem decrescente em função dos números absolutos, seguindo a ordem
apresentada pela página oficial da prefeitura do Rio de Janeiro.
7
Como curiosidade (orientada pela autora) os bairros que estão em 4º e 5º em óbitos são: Realengo e
Santa Cruz, respectivamente, ambos bairros da Zona Oeste da Cidade.
8
https://experience.arcgis.com/experience/38efc69787a346959c931568bd9e2cc4
9
https://prefeitura.rio/cidade/prefeitura-autoriza-shoppings-a-reabrirem-a-partir-desta-quinta-feira-11- 06-entre-12h-e-20h/
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as orientações científicas das universidades públicas do Estado que indicavam ser cedo para
a reflexibilização desta monta e criminosa também por este motivo, na medida em que se
assumiu o risco de forma consciente. Sendo necessária a maquiagem pública dos números
sobre a pandemia na cidade e um olhar superficial sobre as taxas de ocupação dos leitos para
covid-19.
Para melhor entender o que pretendo com o registro cuidadoso dos dados até aqui condensados é preciso caracterizar, de forma sucinta, as áreas da “Cidade Maravilhosa” que se tornaram foco para a reflexão. A Zona Oeste representa a periferia da cidade, no sentido mesmo
de ser a área metropolitana de concentração das desigualdades e vulnerabilidades sociais
tão marcantes para as grandes capitais do Brasil. Pelo nossa experiência recente escravocrata, colonial, de lógica desenvolvimentista liberal terceiro-mundista, é habitada majoritariamente pela classe trabalhadora, e exatamente por isso, de territórios pretos.1010 Como
toda periferia de grande cidade experimenta, historicamente, o acesso precário às políticas
públicas sociais. Habitam bolsões de pobreza e extrema pobreza com pequenos oásis de uma
classe média emergente de consumo (Barra da Tijuca). Como toda boa periferia é celeiro histórico de lutadoras e lutadores do povo e solo frutífero para a cultura popular. Em especial o
bairro com mais casos de morte por Covid-19 na Cidade do Rio de Janeiro, encontra-se nesta
área da Cidade e, por ser o bairro mais populoso (328.370 pessoas pelo senso de 2010 do
IBGE11) expressa um micro cosmo dos extremos socioeconômicos e políticos da Cidade.

Ainda que especialistas ressalvem que as taxas de letalidade sofram impactos de distorção
relativamente ao índice ainda aquém de testas para a covid-19 no Rio de janeiro, é revotando
os extremos que já se pôde registrar numa comparação entre alguns bairros da Zona Oeste
no que se refere aos percentuais. No início de maio, quando ainda tínhamos acessos aos números absolutos pelo site oficial da prefeitura, a Barra da Tijuca tinha uma taxa de letalidade
para covid-19 de 8%. Campo Grande, o primeiro em números de óbitos desde esta data até a
elaboração deste texto, acumulava uma taxa de 15% de letalidade. Quero chamar a atenção
para o bairro de Santa Cruz que, em 6 de maio, registrava uma taxa de letalidade de 24%.
Ainda que estes dados sofram variação por conta da baixa testagem (se tivéssemos mais casos registrados a relação Casos X óbitos seria menor), não e pode negar a discrepância entre
os territórios. E passado mais de um mês deste consolidado são os bairros da Zona Oeste da
cidade que se mantem com maior índice de mortes (Campo Grande e Realengo), territórios
de maioria negra. Se no mundo um dos marcadores que mais foi identificado como letal para
a covid-19 foi a idade, no Brasil é o CEP – Código de Endereçamento Postal.
Tive o trabalho de sistematizar de forma sucinta e orientada alguns dos dados da pandemia
no Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, para apontar que a pandemia tem atingido com
mais força as periferias e favelas das grandes capitais. Ainda que os governos não atendam
a orientação de registrar o marcador cor nos registros feitos para acompanhar e informar
sobre a pandemia no Brasil, a sua incidência fala por si só. São em territórios pretos onde
as perdas são mais elevadas. Esta afirmação não se deve apenas por ser territórios, em
sua maioria, de maior densidade demográfica, mas por terem menos condições de atender
às orientações sanitárias de enfrentamento à covid-19 e por terem menos acesso à saúde
pública de qualidade. O governo estadual do Rio de Janeiro responde por suspeita de desvio
de verbas nas compras de respiradores e dos 11 hospitais de campanha prometidos, apenas dois estão em funcionamento. Na capital este equipamento de saúde está localizado no
bairro do Maracanã, na Zona Norte, área da cidade pouco citada nos trechos acima em que
tracei o caminho do avança da pandemia pelas terras cariocas. Opta-se por garantir acesso a

10
Propositadamente, numa reflexão que combate o mito da democracia racial, lê-se com esta afirmação
territórios em que há maioria de pessoas que se autodeclaram negras. Campo Grande – 66%; Bangu – 63,1%;
Realengo – 57,4%; Barra da Tijuca – 11,7%; Santa Cruz – 65,7% - https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/3175#resu
tado
11
https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/3175
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grupos que já contam com acesso, e descobre-se grupos que objetivamente estão em maior
exposição neste momento de crise sanitária. A prefeitura do Rio construiu um hospital de
campanha num dos territórios da Zona Oeste, no bairro da Barra da Tijuca, aquele mesmo
com um número elevado de casos, de casos recuperados, e com baixa taxa de letalidade. É
preciso salientar que estes números não devem ser associados apenas ao fato de contar com
uma unidade hospital exclusiva para covid-19, mas pelas características socioeconômicas do
bairro, a exemplo, de ter o maior IDH da região (0,926).

O marcador cor está associado e acaba por determinar as condições de acesso à políticas
públicas, à moradia, à equipamentos culturais, à equipamentos e lazer, à riqueza produzida,
em sua maioria, por estas próprias pessoas a partir do seu trabalho. A democracia que nos
conduziu até aqui, digo isso porque novamente está sendo atacada, sempre conviveu com o
cenário de extrema exclusão, concentração de riqueza, não acesso. Convive com o genocídio
do povo preto12 desde o seu nascedouro, seja pela mão do crime, seja pela mão do Estado.
Jovens pretos e mulheres pretas são os que mais morrem no Brasil. O Atlas da Violência
de 2019 identificou que 75,5% das vítimas de homicídio no Brasil foram negras. Há que se
destacar que os casos de homicídios cometidos contra mulheres negras, em números absolutos, aumentou 35 vezes mais se comparado aos casos cometidos contra mulheres não negras
(60,5% e 1,7% respectivamente)13. A ideia da construção das raças, de hierarquização entre
elas, a tragédia mundializada da escravidão, a dominação colonial foram determinantes para
o desenvolvimento do capitalismo e exatamente por isso o racismo é estruturante. O professor Sílvio Almeida, a partir de outras/os intelectuais, nos apresenta este conceito, qualificando esta relação

“Raça e racismo são produtos do intercâmbio e do fluxo internacional de
pessoas, de mercadorias e de ideias, o que engloba, necessariamente uma
dimensão afro-diaspórica. Assim, o que chamamos de modernidade não se
esgota na racionalidade iluminista europeia, no Estado impessoal e nas
trocas mercantis; a modernidade é composta pelo tráfico, pela escravidão,
pelo colonialismo, pelas ideias racistas, mas também pelas práticas de
resistência e pelas ideias antirracistas formuladas por intelectuais negros e
indígenas.” (ALMEIDA, 2018, p.80).

Mais adiante completa falando diretamente da relação do racismo e a constituição do mundo
do trabalho capitalista

“A divisão racial do trabalho pode ser ainda amplamente constatada nas
sociedades contemporâneas, pois mesmo em países onde o racismo não é
abertamente praticado pelo Estado ou em que há leis antirracistas,
indivíduos pertencentes a grupos minoritários recebem salários menores e
estão mais expostos a trabalhos insalubres ou precarizados. (...) o racismo
foi e continua sendo elemento constitutivo da nacionalidade brasileira.
Demonstra isso o fato de que o chamado pensamento social brasileiro,
paradoxalmente pouco estado no Brasil, faz da questão da raça um tema
essencial.” (ALMEIDA, 2018, p. 81) .

O mito da democracia racial conformou o pensamento brasileiro e nos fez conviver, não sem

12
https://www.geledes.org.br/quanto-sangue-derramado-o-genocidio-do-povo-negro/
https://www.almapreta.com/editorias/realidade/existe-genocidio-negro-no-brasil
https://anovademocracia.com.br/no-159/6150-o-genocidio-do-povo-preto-existe-e-e-consequencia-dogenocidio-do-povo-pobre
https://mst.org.br/2018/05/18/brasil-um-pais-marcado-pelo-genocidio-da-sua-populacao-negra-pobree-periferica/
http://blogueirasnegras.org/8207689753_71964520e8_o/
https://movimentorevista.com.br/2019/07/genocidio-da-populacao-negra-no-brasil-um-debate-acercadas-tarefas-de-organizacao/
13
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/190605_atlas_da_violencia_2019.pdf
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muitos enfrentamentos e pequenas vitórias, há décadas de genocídio, apagamento epistemológico, concentração de riqueza e de pobreza. O racismo estrutura, então, a relações economicas, político-institucionais e no campo das relações sociais e interpessoais o que temos,
por vezes, é um eufemismo racista (BOTELHO, 2020)14, no sentido mesmo da supremacia
branca ser suavizada ou minimizada pelo peso conotador de outras palavras. Com muito
bem nos convoca a pensar Grada Kilomba (2019) “o colonialismo é uma ferida que nunca foi
tratada. Uma ferida que doí sempre, por vezes infecta, e outras vezes sangra.”
Na tentativa de responder a pergunta enunciada no título desta escrita afirmo que, a partir da leitura responsável, posicionada histórica e politicamente, a democracia burguesa se
expressa no avanço da pandemia no Brasil, na medida em que o que registrei neste texto
pode ser constatado nas demais capitais de todo o território nacional. Assim a pandemia, no
Brasil, é democrática!

Se se identifica que a covid-19 é mais letal nos territórios pretos, e que há sucesso na relação
entre contágio e recuperação em territórios de maioria branca, a pandemia segue matando
tal qual a condição de democracia permite. Assim a pandemia no Brasil segue a lógica da
democracia burguesa que convive e produz a morte de pretos e pobres e se apresenta com
mãos de ferro e ausência de políticas públicas de assistência social e reparação nos territórios periféricos.

Por fim quero registrar que são as mulheres pretas as que experimentam com maior peso a
interseção entre as opressões de raça, gênero e classe (DAVIS, 2016; AKOTIRENE, 2018), e
por isso mesmo, são as que mais sofreram as consequências do trato irresponsável e criminoso do Estado Brasileiro nesta crise sanitária. Talvez não sejam as que mais vão morrer
pela covid-19 mas serão, sem dúvidas, as que arcarão com as mortes e sentirão o peso do desemprego, do emprobrecimento, do projeto classista e racista da Educação à Distância (EaD)
no ensino público. Por isso afirmo, não apenas como uma mulher preta, periférica, trabalhadora e mãe solo, mas como uma professora, sindicalista e militante popular, a revolução será
feminina e preta, ou não será!
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Ouvi esta expressão num grupo de estudos que a pandemia me trouxe para lermos coletivamente
escritas/os pretas/os. Foi de autoria da professora e colega Michele Botelho, docente do Colégio Pedro II, uma
intelectual preta do nosso tempo e convívio.
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COM A PANDEMIA FORA DE CONTROLE, É NECESSÁRIO MOSTRAR QUE EXISTE ALTERNATIVA!
Gilberto Calil1

"Existem de fato inúmeros exemplos bem sucedidos de
contenção, ainda que elas demandem planejamento, engajamento social e atenção permanente, e mesmo quando resultados positivos são obtidos, há sempre o risco de retomada,
o que só se resolverá em definitivo quando for desenvolvida
uma vacina."

A pandemia de Covid-19 está fora de controle no Brasil e os números recentes mostram
um rápido e intenso aumento do número de casos, desmentindo as expectativas irrealistas
dos que acreditavam que a situação estava estabilizada, que tínhamos chegado ao topo e que
a situação começaria a melhorar. No dia 13 de junho, quando se encerrou a semana epidemiológica 242, diversas autoridades comemoravam o fato de que o número de novos casos naquela semana era pouco superior ao da semana anterior, com um crescimento de 3.262 casos,
ou 1.9% (de 174.406 para 177.668), como se isto indicasse chegada ao topo e prenúncio do
início do declínio. Eram números absolutamente insuficientes para indicar uma estabilização,
e mais ainda para sustentar a expectativa de uma regressão. Ainda assim, a falsa ideia de que
se tinha atingido uma estabilização foi utilizada como argumento para justificar o processo
de retomada das atividades econômicas, efetivado em diversos estados e cidades do país, com
critérios científicos frágeis ou inexistentes. Três semanas depois, os dados oficiais indicam
que não há qualquer tendência à estabilização, muito pelo contrário:

Fonte: Ministério da Saúde3

1
Professor associado do curso de História e do PPGH da Unioeste.
2
As semanas epidemiológicas são contadas desde o início do ano, ainda que os primeiros casos no Brasil
só tenham
ocorrido na semana 10.
3
https://covid.saude.gov.br/. Os dados semanais consolidados são idênticos aos do painel do CONASS
(Conselho Nacional dos Secretários de Saúde).

Com a pandemia fora de controle

40

Na semana 25, foram 217.065 novos casos, na semana 26 foram 246.088, e na semana e na
semana 27, que acaba de se encerrar, 263.337 - um número de novos casos 48% superior ao
da semana 24. E isto apesar de continuarmos com uma baixíssima taxa de testes por milhão de habitantes (15.668), e uma taxa ainda mais baixa de testes realizados em relação ao
número de resultados positivos (2.08, uma das piores do mundo), sem contar o fato de que
parte significativa deles é de testes rápidos, inteiramente inadequados para diagnóstico.

Chegamos a um momento de impasse. Com 65 mil mortes e mais de três meses de isolamento mal feito, o Brasil segue dia a dia alternando com os Estados Unidos a condição de
país com maior número de casos, com a diferença de que temos uma testagem muito menor,
uma população 36% menor e que no número diário de mortes seguimos muito à frente. É
inegável o cansaço e até esgotamento de grande parte da população, que se mostra ansiosamente desejosa de poder retomar certo nível de normalidade. As propostas de retomada das
atividades econômicas e até mesmo proposições de retomada das aulas se inserem neste
contexto, deixando em segundo plano as trágicas consequências que implicaria sua adoção.
Apesar de ter apenas 2.75% da população mundial, o Brasil teve nos últimos 7 dias (29/5 a
5/6) nada menos que 22.9% das mortes registradas no mundo (7.242 dentre 31.683 mortes)4. Não é possível negar que estamos no centro mundial da pandemia. E não há como sair
desta situação sem compreender como chegamos a ela.

O bolsonarismo e a construção da tragédia

Em um primeiro olhar, pode parecer que Jair Bolsonaro foi surpreendido pela pandemia,
não a compreendeu devidamente e que sua desastrosa política frente a ela é fruto da improvisação. Nosso entendimento é oposto: há uma linha de continuidade clara nas posições na
política bolsonarista que se mantém nas diferentes fases e momentos da pandemia. Em uma
expressão, sua política pode ser resumida à intenção de produzir a chamada “imunidade
coletiva”, também conhecida pela esdrúxula denominação de “imunidade do rebanho”. Que
consiste basicamente em renunciar a medidas de contenção de forma a que o mais rapidamente possível a maior parte da população tenha sido contaminada e consequentemente
estaria supostamente imunizada. Defendida sob a alegação de que evitaria prejuízos econômicos é uma estratégia desde sempre eticamente injustificável, mas que com o desenvolvimento da pandemia revelou-se também como impraticável, sendo abandonada por quase
todos os líderes políticos que a defendiam, exceto Bolsonaro.

Conforme levantamento da agência de checagem Aos Fatos, nos primeiros 14 meses de mandato, Bolsonaro proferiu 707 afirmações falsas ou distorcidas. De março para cá, foram mais
631 inverdades, e a maior parte delas teve como objeto a pandemia, incluindo as duas mais
repetidas. Se primeira delas (que diz que o STF “impediu” o governo de combater a pandemia por ter reconhecido a autoridade dos governadores e prefeitos para também tomarem
medidas), repetida 46 vezes, tem por objetivo isentar-se de suas responsabilidades; e a
segunda mais repetida remete justamente ao núcleo principal da estratégia da imunidade
do rebanho: entre 29 de março e 25 de junho, Bolsonaro repetiu 32 vezes que a pandemia só
será controlada quando 70% da população estiver contaminada5.
Levando em consideração esta intenção de promover rápida contaminação da população
para “controlar” a pandemia, percebe-se que há coerência no conjunto desordenado e
aparentemente caótico de ações: aparições em público sem máscara, propagação de inverdades, anúncio de medicamentos milagrosos, minimização dos efeitos da pandemia, questionamento dos dados relativos aos óbitos, desqualificação da ciência, do conhecimento e

4
5

https://www.worldometers.info/coronavirus/?
https://www.aosfatos.org/todas-as-declara%C3%A7%C3%B5es-de-bolsonaro/
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das recomendações da OMS, intervenção no Ministério da Saúde, restrição de testes, tentativas de manipulação dos dados e controle das informações e hipervalorização dos dados
sobre supostos “recuperados”.

Embora esta estratégia já fosse inadmissível no momento de sua adoção, o avanço do conhecimento sobre o Covid-19 e a dinâmica de expansão da pandemia a tornam ainda mais absurda. Um a um, os pressupostos que a embasaram foram sendo desmentidos à medida em que
melhor se passou a entender a pandemia. Seus primeiros defensores supunham que as pouco
mais de 3 mil mortes registradas na China teriam se dado em um universo de dezenas ou
centenas de milhões de infectados, e que portanto se trataria de um vírus pouco letal. Hoje
sabe-se, baseado em dezenas de estudos de incidência, que estimaram o número real de contaminados, especialmente nas cidades e regiões com elevado número de óbitos, que o índice
de letalidade médio é próximo a 1% (variando entre 0,7% e 1.3% em estudos realizados em
Nova Iorque, França, Espanha, Itália e Suécia6). Foi sob o impacto destas descobertas, e de
projeções como as do Imperial College London, que estimou o número de mortos por país
no caso de não se desenvolverem políticas de contenção, que foram modificadas as políticas
de países como Bélgica, Itália, Holanda e Reino Unido, e finalmente, dos Estados Unidos. Esta
última mudança foi explicitada em uma auto-crítica de Donald Trump em 24 de março, em
resposta a um estudo que indicava que até o início de agosto mais de 100.000 estadunidenses poderiam morrer7.
Um segundo torpedo contra a “imunidade de rebanho” foi arremessado pelas diversas pesquisas que questionaram as certezas de que haveria imunização duradoura de todos os contaminados. Ainda que a questão permaneça objeto de debate e investigação, já se sabe que
há diminuição do nível de anticorpos apenas três meses depois da infecção8 e embora não se
tenha certeza de que estes infectados podem ser novamente contaminados, também não é
mais possível sustentar a certeza contrária.

Um terceiro conjunto de investigações explicitaria ainda mais o absurdo da proposta de
contaminação geral, indicando-se inúmeras situações de efeitos colaterais que permaneciam
após a “recuperação” dos pacientes. Mesmo livres do vírus, alguns tinham capacidade pulmonar reduzida, outros desenvolveram diabetes e alguns apresentaram até mesmo perturbações no sistema nervoso e lesão cerebral9.
Neste contexto, não é de estranhar que a quase totalidade dos líderes mundiais repudie qualquer identificação com a estratégia da “imunidade do rebanho” – ainda que nem todos desenvolvam políticas de contenção coerentes com este repúdio. Assim, há mais de três meses
Jair Bolsonaro persiste como único dirigente de um país relevante que defende a contaminação geral, transformando o país em um pária internacional e sendo objeto das mais ácidas
críticas. A inusitada e mirabolante proposta de “isolamento vertical”, totalmente carente de
base científica e desconhecedora das condições concretas reais em que vive a maior parte da
população brasileira era na realidade a tradução da proposta de contaminação irrestrita.
Caso a política bolsonarista fosse aplicada integralmente, teríamos rapidamente chagado

6
Ainda que em algumas cidades tenham chegado à próximo de um colapso do sistema de saúde, estes
índices foram produzidos em uma condição onde a grande maioria dos mortos teve acesso aos recursos médicos e hospitalares. Portanto em um colapso do sistema de saúde, os números seriam muito piores.
7
https://ipc.digital/trump-muda-discurso-e-reconhece-que-numeros-de-mortos-por-covid-19-pode-ser-alem-doprevisto/. O número de 100.000 mortes nos dados oficiais foi atingido muito antes, em 23 de maio.
Cf. https://www.worldometers.info/coronavirus/?
8
https://www.hojeemdia.com.br/horizontes/imunidade-para-covid-19-pode-durar-apenas-tr%C3%AAs-mesesindica-estudo-1.792278
9
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/04/22/covid-19-pode-deixar-sequelas-no-sistema-nervoso-central-dizestudo
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uma condição de colapso do sistema de saúde e certamente teríamos já um número de mortes muito superior. Isto não se deu conforme o planejado por Bolsonaro porque, além de ser
confrontada pelas informações produzidas pelas universidades e centros de pesquisa e
difundidas por movimentos sociais e por divulgadores científicos, também se confrontou
com uma estratégia parcialmente distinta, que foi sustentada pelo seu então Ministro da
Saúde Henrique Mandetta e pela maior parte dos governadores e prefeitos, autorizados a
tomar medidas de contenção no âmbito dos estados e municípios pela decisão tomada pelo
Supremo Tribunal Federal em 8 de abril. Mas será esta política efetivamente uma negação
da política bolsonarista?

A política de Mandetta e dos governadores

Em nosso entendimento, a política defendida por Mandetta e pela maior parte dos
governadores não rompia com as bases da política bolsonarista, na medida em que em
momento algum colocou como objetivo a contenção efetiva da pandemia. Seu objetivo era,
diferentemente, reduzir o ritmo da contaminação de forma a impedir o colapso do sistema
de saúde. Desta forma, propunha-se políticas de mitigação que tinham como objetivo diminuir a velocidade de transmissão, tendo como referência fundamental a capacidade de atendimento do sistema de saúde. Medidas fundamentais para a contenção, como a testagem da
rede de contatos dos contaminadas, não foram sequer cogitadas e ainda na fase inicial da
pandemia decidiu-se restringir aos testes aos pacientes internados e em estado grave, com o
que definitivamente se renunciava a qualquer possibilidade de contenção efetiva.
Entre o final de março e meados de junho, o país viu uma polarização enganosa. De um lado
tínhamos um presidente genocida que sabotava todas as medidas de contenção, difundia
desinformação e propagava curas milagrosas, apoiado por enormes campanhas de desinformação difundidas nas redes sociais. Boatos como o de que o vírus não resistiria a temperaturas mais altas, que as pessoas com menos de 60 anos não tinham com o que se preocupar
ou que o Brasil seria um país protegido pela “baixa densidade populacional” confundiam
as coisas, e quando as mortes começaram a crescer, a própria veracidade dos números (já
subestimados) foi atacada com estórias mirabolantes como a do primo do porteiro que
teria morrido por explosão de pneu e sido incluído na estatística do Covid. De outro lado, os
governos estaduais (e, até sua demissão, também Mandetta), buscavam administrar a transmissão, admitindo medidas como a suspensão das aulas e em situações limite, quando se
aproximava o colapso, também o fechamento do comércio. Da mesma forma, pouco fizeram
no sentido de confrontar as definições extraordinariamente amplas de atividade essencial
definidas pelo governo federal, que incluíam praticamente toda atividade industrial, setores especialmente propícios à contaminação, como frigoríficos e mineração, e até mesmo
academias de ginástica e salões de beleza. Não defenderam jamais medidas nacionalmente
articuladas e voltadas à contenção efetiva, que se colocasse como objetivo zerar o número
de novos casos ou chegar próximo a isto. Assim, logo que as medidas de mitigação produziam algum efeito, eram relaxadas, em um processo cansativo e desgastante, e altamente
ineficiente.
Portanto, embora pareça haver oposição entre a posição de Bolsonaro e a da maior parte
dos governos estaduais, na realidade são variantes de uma mesma estratégia. Bolsonaro
segue insistindo por uma reabertura generalizada e imediata, que implicaria em uma explosão de casos e um colapso geral e nacional do sistema de saúde em poucos dias. Por sua vez,
depois de administrarem a redução dos ritmos de contaminação aos limites dos respectivos
sistemas de saúde, os governos estaduais passaram a impulsionar planos de reabertura
gradativa cuja intenção é simplesmente manter as taxas de contaminação em níveis administráveis. Estamos já há seis semanas mantendo uma média superior a mil mortes diárias,
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e é possível seguir por muitos meses neste ritmo. Ainda que evitar o colapso do sistema seja
pressuposto de qualquer política, uma política que se restrinja a este objetivo é insuficiente,
já que abdica da tarefa imprescindível de conter a pandemia, sem o que, mesmo havendo
leitos, médicos e atendimento, as mortes seguirão ocorrendo. Portanto, não é uma política
antagônica à bolsonarista, ainda que apareça como mais “civilizada”. Os planos de reabertura
em curso em vários estados se assentam nas taxas de ocupação hospitalar, o que é necessário, mas insuficiente. Nenhum deles coloca, em qualquer prazo, o objetivo de zerar o número
de casos. Mas será isto realmente possível?

É possível conter a pandemia

Na atual situação brasileira, pode parecer utópico e irrealista propor uma política de contenção que proponha zerar o número de casos ativos. E, no entanto, é a única alternativa real
que se pode propor em oposição às distintas variantes da política genocida, que inclusive
a cada dia mais parecem indistintas, com vários governadores e prefeitos projetando uma
absurda retomada das aulas.

Existem de fato inúmeros exemplos bem sucedidos de contenção, ainda que elas demandem
planejamento, engajamento social e atenção permanente, e mesmo quando resultados positivos são obtidos, há sempre o risco de retomada, o que só se resolverá em definitivo quando
for desenvolvida uma vacina. Ainda assim, neste momento, entre os 213 países e territórios
considerados pelo wordometers (que considera em separado alguns territórios como Guiana
Francesa), 118 tem menos de 1.000 casos ativos (incluindo a China e outros 26 entre os 90
países que tem mais de dez milhões de habitantes), e dentre eles, 72 tem menos de 100 casos
ativos (20 dos quais tem hoje o número de casos zerado).

É possível distinguir dois grupos dentre os países que desenvolveram políticas de contenção
efetivas. O primeiro reúne aqueles que tomaram medidas precoces, incluindo fechamento
das fronteiras, do comércio e de todas atividades não essenciais e conseguiram desde cedo
limitar a propagação. É certamente a situação mais desejável, e nesta situação estão países
de diferentes continentes, com distintas culturas e condições sócio-econômicas, como Nova
Zelândia, Vietnã, Laos, Camboja, Papua Nova Guiné, Cuba e Tailândia, para citar apenas países
com vários milhões de habitantes. O Vietnã é um caso especialmente impressionante: com
um pib per capita seis vezes menor que o Brasil, o país asiático de 97 milhões de habitantes
foi um dos primeiros países do mundo a ter casos, mas conseguiu conter, tendo acumulado apenas 369 casos, dos quais apenas 28 estão ativos, não registrando nenhum óbito. Na
América do Sul, países como Uruguai, Paraguai e Venezuela se destacaram com política de
contenção bastante mais efetivas do que seus vizinhos, embora não tenham conseguido chegar à contenção total. O Brasil poderia integrar este grupo privilegiado: tendo registrado o
primeiro caso apenas no final de fevereiro e possuindo um sistema de saúde pública universal (apesar dos cortes e ataques que sofre), a pandemia poderia ter sido contida no Brasil, se
tivessem sido adotadas as políticas necessárias e no tempo correto. Infelizmente, no entanto,
esta possibilidade já não se coloca mais.
O segundo grupo é constituído por países que tiveram elevado número de casos e posteriormente adotaram políticas de contenção efetivas e conseguiram reduzir muito o número de
casos ativos. Isto inclui a China, mas também países europeus como Itália, Espanha, Holanda
e Bélgica, cujos governos cometeram inúmeros equívocos e até mesmo em algum momento
se pautaram pela “imunidade do rebanho”, mas posteriormente adotaram medidas efetivas e
reduziram drasticamente o número de casos ativos. A Itália, por exemplo, teve apenas 2.725
novos casos nos últimos 14 dias, uma redução de 30% em relação aos 3.903 que teve nas
duas semanas anteriores. Esta redução não se deve a um processo “natural” de esgotamento
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da pandemia nas condições esperadas pelos “imunizadores”, pois nenhum destes países tem
um percentual de contaminação suficientemente alto para afetar os ritmos de transmissão.
Também não é puro efeito da sazonalidade, pois se fosse desta forma os Estados Unidos não
estariam enfrentando uma violenta retomada do número de casos em pleno verão do hemisfério norte. A melhora nos indicadores é resultado de um conjunto coordenado de políticas,
que passa pela adoção de um discurso único das autoridades, com difusão de informação segura, pelo aumento sistemático do volume de testagem (acima de 30.000 testes por milhão
por mês, incluindo a testagem de toda a rede de relações próximas dos infectados) e que se
assentou em um período de lockdown rigoroso e efetivo, seguido de um processo de reabertura econômica gradativo e subordinado a diversas metas em indicadores de estabilização
dos casos.
Pode parecer custoso indicar um caminho que passa por um lockdown nacional rigoroso
para um país que está há mais de três meses em uma dinâmica de semi-isolamento, entre
aberturas e fechamento. Mas muito mais custoso – inclusive do ponto de vista estritamente econômico – será continuar administrando a pandemia na forma atual, convivendo com
uma média de mil mortes diárias e em uma dinâmica de constantes reaberturas e fechamentos (impostos pela cíclica proximidade do colapso). Sem a superação da pandemia, não há
nenhuma base concreta para recuperação econômica. O caminho difícil é, portanto, o único
que pode conduzir a uma saída aceitável. A esta altura, deveria já estar claro que não há outra alternativa. Ainda que para trilhar este caminho e vencer a pandemia seja imprescindível
associá-lo à outra necessidade urgente e inadiável: “Fora Bolsonaro e Mourão”!
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