
 

PANDEMIA DA COVID-19 E A CRISE BRASILEIRA:  EM DEFESA DA VIDA 

E NA LUTA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS MUNICIPAIS1. 

  

#PELA VIDA, DEMOCRACIA, EMPREGO E RENDA!  

#PELA DEFESA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS!  

#FORA BOLSONARO! 

 

1. A pandemia do Covid-19 é um fenômeno natural mundial, mas o Brasil está 

caminhando para ser o pior país do mundo em número de contaminados, doentes, 

mortes e tempo de duração da pandemia. Uma das consequências imediatas dessa 

realidade coloca o Brasil entre os piores desempenhos econômicos e sociais no ano de 

2020. 

 

2. Está é a realidade que precisamos estudar, debater e compreender. Quais são as 

causas dessa realidade, quais são as consequências para os trabalhadores e trabalhadoras 

do Brasil e quais são nossas posições e ações mais adequadas nessa realidade. 

 

3. As consequências sanitárias, sociais e econômicas de colocar o Brasil nessa situação 

tem origem em várias causas:  

 

a) a política econômica e social do Brasil desde o golpe neoliberal de 2016 que retirou 

do governo uma presidenta honesta para instituir um governo de lacaios – os governos 

Temer e Bolsonaro e a ampla maioria parlamentar, com as reformas neoliberais, vem 

precarizando os direitos e a vida da classe trabalhadora brasileira:  a EC 95 congelou e 

reduziu os investimentos públicos nas políticas sociais (saúde, educação, assistência 

social, ciência e tecnologia, cultura, esportes...), na infraestrutura e no sistema produtivo 

nacional; a reforma da CLT rebaixou os direitos trabalhistas e sindicais e aumentou a 

                                                           
1 Nota Pública aprovada pelo Conselho Diretor da FETRAM-SC/CUT em reunião online realizada nos 

dias 08 e 15 de julho de 2020. 
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precarização dos contratos de trabalho, a terceirização, a informalidade nos aplicativos, 

o trabalho intermitente e outras formas de precarização e redução da renda do trabalho; 

a reforma da previdência social (EC 103/2019) ampliou a idade mínima e reduziu o 

valor das novas aposentadorias e pensões; a reforma administrativa das PECs 186, 187 e 

188 faz terrorismo político sobre os servidores públicos com a ameaça da emergência 

fiscal e a possibilidade de redução de até 25% dos salários (ainda tramitando); quando 

chegou a pandemia encontrou um país com alta precariedade e desigualdade social, com 

políticas públicas enfraquecidas, com direitos trabalhistas reduzidos, com um 

desgoverno no comando – um país incapaz de enfrentar adequadamente a pandemia e 

suas consequências.  

 

b) O (des)governo Bolsonaro, detentor da gestão dos meios jurídicos e econômicos do 

país, adotou a pior política possível: desmoralizou o isolamento social, amordaçou o 

SUS, não protegeu a economia nacional, não protegeu o emprego e a renda dos 

trabalhadores/as, não protegeu as pequenas e médias empresas -  continuou fazendo 

uma política econômica de restrição fiscal e recessão econômica, protegendo os bancos 

e pouco ajudando os Estados e Municípios.   

 

c) Os governadores e prefeitos que iniciaram bem, logo sucumbiram nas pressões dos 

empresários reduzindo o distanciamento social; as ações no SUS foram no mínimo 

insuficientes, muitas vezes ineficazes, outras vezes corruptas e desastrosas. 

 

d) as empresas se omitiram em cobrar uma política econômica e social mais adequada 

do governo Bolsonaro, mantiveram o apoio à política recessiva, e partiram pra cima dos 

trabalhadores/as com a ameaça do desemprego, o retorno aos trabalhos não essenciais, a 

redução salarial (facilitada com as MPs) e todo tipo de omissão nas condições de 

trabalho. 

 

e) Uma parte significativa da população, muitos orientados pelas práticas bolsonaristas, 

não se comprometeram com a necessária ação coletiva e articulada e não praticaram o 

distanciamento social em sua vida familiar, de amizade, vizinhança e de lazer. 

 

f) Os trabalhadores/as da saúde não receberam a devida formação, valorização, material 

de proteção e condições de trabalho para enfrentar adequadamente a pandemia.  



 

g) O distanciamento social está sendo reduzido pela política dos governos e 

empresários, quando a pandemia continua crescendo e ninguém sabe aonde vai parar. 

  

4. Defender a vida da classe trabalhadora diante da pandemia é a prioridade absoluta. O 

distanciamento social é uma prioridade sanitária. É a medida mais importante para frear 

a pandemia. O distanciamento social – no sentido de não aproximar os corpos das 

pessoas que não vivem na mesma casa, é a forma mais eficiente de controlar a pandemia 

-  toda aproximação física evitada, é uma eventual retransmissão evitada. E sem a 

retransmissão o vírus não circula, não contamina, não adoece e não mata mais pessoas. 

Como não é possível todos ficarem em casa, quem fica em casa colabora para diminuir 

a circulação do vírus, contribuindo para que a circulação do vírus (principalmente 

efetivada pelos que saem de casa), não seja tão grande ao ponto da pandemia produzir o 

caos no sistema de saúde – o que poderia produzir o caos social e econômico.  

 

5. A nossa luta até aqui tem sido em combater a política genocida do desgoverno 

Bolsonaro que optou em deixar o povo à própria sorte. Desde do início da pandemia 

lutamos para termos o maior distanciamento social possível, apoiando a suspensão dos 

trabalhos e serviços públicos “não essenciais” para manter a vida durante a pandemia, 

cobrando do governo federal - que tem os meios jurídicos e financeiros - que faça as 

políticas sociais e econômicas necessárias para proteger o povo e a economia da crise, 

como a renda emergencial, a manutenção dos empregos e salários, para que o SUS dê 

conta de prevenir o agravamento da pandemia e  atender os doentes, enfim, para que o 

Estado brasileiro assuma suas responsabilidades perante a pandemia e seu povo. 

Conseguimos em parte com o isolamento social inicial bastante efetivo, que controlou 

razoavelmente a pandemia no início, mas logo a flexibilização inconsequente jogou o 

Brasil nessa difícil situação que estamos vivendo. 

 

6. Durante o crescimento da pandemia (contaminados, doentes e mortes), o maior fardo 

está nas costas dos/as trabalhadores/as da saúde, da assistência social, da limpeza 

pública e dos serviços funerários pelas angustiantes condições de trabalho e riscos à 

própria vida e familiares. Os governos só querem ditar normas, pouco dialogam e 

nenhuma valorização para esses/as trabalhadores/as que protegem a vida da população. 

Até o dia 19 de junho, mais de 140 médicos e 200 trabalhadores/as da enfermagem 



faleceram, colocando o Brasil como o país em que mais morrem trabalhadores/as da 

saúde pelo Covid-19. 

 

7. São muitos profissionais do serviço público municipal que estão nas ruas, com suas 

vidas expostas, e mantendo os serviços essenciais abertos à população. Por isso é 

preciso que os dirigentes sindicais se posicionem ao lado dos profissionais, exigindo 

proteção e condições de trabalho. É necessário estarmos acompanhando as unidades de 

trabalho que estão funcionando para zelar pelos direitos e a saúde de seus/suas 

representados/as, fiscalizando ameaças à segurança e proteção dos/as servidores/as. 

Devemos cobrar dos Vereadores comissões de fiscalização da gestão pública para 

fiscalizar as condições de trabalho dos servidores municipais. 

 

8. Os trabalhadores/as da educação enfrentam uma realidade bastante complexa. As 

aulas presenciais foram suspensas devido a pandemia e as redes de ensino adotaram 

atividades escolares a distância. Além das dificuldades para professores/as e alunos/as, 

ocorre uma perda de ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares. Muitos Municípios 

estão acumulando banco de horas negativo na jornada de trabalho e calendário escolar. 

Agora os gestores municipais ameaçam determinar o retorno precipitado das aulas 

presenciais, o que gera mais pressão e angústia na coletividade. São muitas as demandas 

que pressionam os professores/as: as atividades a distância; o retorno das aulas 

presenciais; o ensino-aprendizagem dos conteúdos escolares não efetivados; o aumento 

da desigualdade social e educacional; a reposição das horas do banco negativo; a 

avaliação escolar classificatória e a retórica da meritocracia escolar. Não podemos 

aceitar essa lógica, essa tortura psicológica que não respeita professores/as e alunos. 

Precisamos controlar a pandemia antes de retomar as aulas presenciais e construir com 

professores/as um entendimento pedagógico de como equacionar o calendário escolar 

de 2020 e não comprometer a vida futura de professores/as e estudantes com sobrecarga 

de trabalho em sábados e feriados ou supressão das férias de janeiro.  

 

9. A FETRAM-SC/CUT sempre atuou denunciando e mobilizando contra essas 

políticas que nos colocaram nessa grave situação. A luta continua no enfrentamento e 

transformação dessa realidade. Temos muito a combater, a lutar, a cobrar, a mudar, a 

reconstruir, a construir.  

 



ANEXO I  

FORA BOLSONARO! 

- 

 Historicamente a FETRAM-SC/CUT sempre esteve nas lutas dos/as 

trabalhadores/as públicos municipais e neste momento de pandemia se coloca em defesa 

da vida, do serviço público, da democracia, da manutenção dos direitos e do 

fortalecimento da atuação do Estado na economia nacional e nas políticas sociais, 

combatendo a política neoliberal, a desigualdade e a exclusão social. 

 Precisamos continuar nossa luta: cobrando as condições de trabalho e os EPIs 

aos trabalhadores que são convocados para os trabalhos essenciais, cobrando a 

continuidade e a universalização da renda emergencial, cobrando mais investimentos no 

SUS, denunciando todas as atrocidades e mazelas do governo Bolsonaro – a queda 

continuada na avaliação do governo e do apoio político dos brasileiros ao Bolsonaro 

demonstra que nossa crítica está correta e que os meios utilizados na luta até aqui  

(mídias sociais, panelaços, conversas, debates, críticas) tem sido eficientes, 

considerando a pandemia e o necessário isolamento social.  

 A FETRAM-SC/CUT apoia o entendimento de que Bolsonaro cometeu crimes 

nas eleições já fundamentados nos pedidos de cassação da chapa Bolsonaro/Mourão que 

tramitam no TSE e que no governo já cometeu crimes de responsabilidades já bem 

fundamentados nos pedidos de impeachment protocolados na Câmara Federal. A 

FETRAM-SC/CUT apoia o “Fora Bolsonaro” que pode vir se o TSE fizer Justiça 

cassando a chapa Bolsonaro/Mourão o que abriria a convocação de novas eleições. Ou 

poderá vir com a decisão de 2/3 dos deputados e senadores através do processo do 

impeachment das dezenas de pedidos apresentados pela sociedade brasileira ou do novo 

pedido que os movimentos sociais e as centrais sindicais apresentarão em breve que 

também será subscrito pela FETRAM-SC/CUT. Mas também sabemos que são decisões 

políticas, e, a maioria do TSE e do Congresso Nacional poderá mais uma vez optar pelo 

“grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo” para dar continuidade ao golpe 

neoliberal. A FETRAM continuará denunciando a política neoliberal e o desgoverno 

Bolsonaro e tem presente que o Fora Bolsonaro poderá depender do voto popular em 

2022.  

 O governo Bolsonaro, com sua política neoliberal e autoritária, aprofunda no 

Brasil a crise mundial do capitalismo e agrava a crise política. Neste momento, os 

sindicatos dos trabalhadores/as municipais de Santa Catarina e a nossa federação 



precisam estar no fronte da luta, para que possamos continuar defendendo os interesses 

e a vida da classe trabalhadora. Apoiamos as diversas iniciativas de luta das categorias, 

da classe trabalhadora e segmentos sociais que combatem a injustiça social, o 

autoritarismo, o fascismo, o racismo, o machismo, que lutam em defesa da democracia, 

da justiça social e do bem estar coletivo. 

 As manifestações estão acontecendo por todo o Brasil, bem como em Santa 

Catarina. Não são milhares de pessoas, mas o suficiente para, além de sair nas mídias e 

serem observadas pelo povo, ocupar as ruas e não deixá-las à disposição exclusiva de 

grupos bolsonaristas. Elas podem, para além das redes sociais e eventuais atos nas 

janelas, ser um exemplo de última alternativa de responsabilidade em defesa da própria 

vida, ao serem feitas com todos os cuidados necessários e biossegurança. Fazem pressão 

aos governantes e patrões pelas condições de trabalho e proteção de profissionais, assim 

como pelas propostas de renda básica digna e segurança dos empregos para 

sobrevivência da população em meio a pandemia. Reforçam a resistência contra a 

política deste governo fascista e racista, que prioriza o faturamento dos banqueiros, 

latifundiários e grandes empresários.  

 Mantemos a nossa defesa do isolamento social a quem pode permanecer em 

isolamento. Reforçamos a importância de se manifestar das diversas formas, mostrando 

o repúdio aos governantes que atacam a classe trabalhadora. 

 Mas devemos, se não houver outras respostas efetivas, avançar também para 

atividades públicas presenciais, como assembleias, atos e manifestações, com toda a 

proteção e responsabilidade que a situação exige, inclusive a de organizar a autodefesa 

(segurança) diante de eventuais provocações de grupos fascistas. 

 Dado as dificuldades dos trabalhadores e trabalhadoras no serviço público 

municipal, agravados com os prejuízos da pandemia, recomenda-se que em defesa da 

vida, da democracia, da recuperação dos direitos sociais e trabalhistas e da necessidade 

de um novo governo eleito pelo povo, precisamos coletivamente construir estratégias, 

com garantias de segurança e saúde dos manifestantes, e se necessário, ocuparmos as 

ruas: lugar histórico de lutas e vitórias da classe trabalhadora. Fora Bolsonaro! 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

CONDIÇÕES DE TRABALHO, VALORIZAÇÃO  

E CONGELAMENTO DOS SALÁRIOS 

 

1. Os servidores públicos municipais, embora fundamentais no combate a pandemia e 

suas consequências, não receberam dos governos a devida atenção, formação, proteção 

e valorização. Coube aos sindicatos cobrar as condições de trabalho, pagamento dos 

direitos trabalhistas conforme as novas condições do trabalho e equipamentos de 

proteção individual. A luta continua para que todos os/as trabalhadores/as recebam em 

quantidade e qualidade os EPIs necessários em cada local de trabalho e serviço 

prestado, o pagamento de insalubridade, de horas extras, dispensa dos servidores dos 

grupos de risco, etc. 

 

2. Ao invés de valorização, o governo Bolsonaro e a maioria dos deputados e senadores 

aproveitaram as circunstâncias da pandemia para congelar os planos de carreira e os 

salários dos servidores públicos até dezembro de 2021. Precisamos dar os “nomes aos 

bois”. O/a servidor/a público/a precisa saber quem são seus inimigos.  

 

2.1 A Lei Complementar 173/2020 nasceu na Câmara dos Deputados com o PLC 149-

B/2019 que tratava só da ajuda financeira da União aos Estados e Municípios.  

 

2.2 No Senado Federal, uma manobra do Senador Davi Dalcolumbre (DEM) em acordo 

com o Ministro da Economia Paulo Guedes, anexou o PLC 149-B/2019 aprovado na 

Câmara dos Deputados ao PLC 39-A/2020 do Senado Federal, assumindo o controle da 

votação final com a inclusão do congelamento das despesas públicas de Estados e 

Municípios (Art. 7°)  e “a bomba no bolso dos servidores”  com o congelamento dos 

planos de carreira e salários até dezembro de 2021 (Art. 8°) - com o voto favorável dos 

três senadores de Santa Catarina: Esperidião Amin (PP), Dário Berger (MDB) e 

Jorginho Melo (PL).  

 

2.3 O PLC aprovado no Senado retornou à Câmara que mudou a redação do §6° e 

retirou do congelamento do Art. 8°, os policiais civis e militares, os profissionais de 

limpeza urbana e de assistência social, os trabalhadores da educação pública e os 

profissionais de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  



2.5 Quando o PLC 39-B/2020 voltou para o Senado, a maioria dos Senadores 

aprovaram uma nova redação para o §6° do Art. 8° excluindo do congelamento apenas 

os servidores públicos que atuaram “diretamente envolvidos no combate à pandemia da 

COVID-19”. 

 

2.6 Quando o PLC 39-B/2020 aprovado foi para a sanção do Presidente, Bolsonaro 

vetou o §6° do Art. 8°.  

 

2.7 O Congresso Nacional pode derrubar o veto. Se o veto for derrotado, volta o texto 

do §6° e a progressão no plano de carreira e a possibilidade de reajustes para os 

“servidores públicos diretamente envolvidos no combate à pandemia da COVID-19”. 

Todos os demais continuarão no congelamento até dezembro de 2021. 

 

2.8 Temos duas possibilidades de efetivamente derrubar o congelamento dos planos de 

carreiras e dos salários de todos os servidores/as: 

a) se o STF aprovar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6447 apresentada 

pelo PT que pede a inconstitucionalidade do Art. 7° e 8° da LC 173/2020. A relatoria 

está com o Ministro Alexandre de Moraes. 

b) se for aprovado o PLC 145/2020 apresentado pelo Deputado Federal Carlos Veras 

(PT/PE) que propõe a revogação do Art. 8° da LC 173/2020. 

 

2.9 Portanto, a nossa luta contra o congelamento continua em quatro frentes:  

 

a) Análise jurídica das brechas da LC 173/2020 que não impedem a efetivação dos 

direitos funcionais dos planos de carreira e recomposição das perdas salariais 

combinado com a firme atuação dos sindicatos para garantir a efetivação de tudo que a 

lei não proíbe. O assessor jurídico está elaborando parecer e a FETRAM-SC/CUT 

realizará seminário online jurídico no dia 17 de julho, 15 horas, para a construção do 

nosso entendimento e mobilização para cobrar dos Municípios o que a LC 173/2020 não 

impede. 

 

b) lutar para o Congresso Nacional derrubar o veto do Bolsonaro ao §6 do Art. 8° da LC 

173/2020 - que impediria o congelamento aos servidores públicos que atuaram 

diretamente envolvidos no combate à pandemia da COVID-19; 



 

 

b) lutar para o STF aprovar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6447 e 

declarar a inconstitucionalidade dos artigos 7° e 8° da LC 173/2020 – de modo a 

garantir a continuidade da efetivação anual dos planos de carreira dos servidores 

públicos e acabar com a proibição de reajustes salariais. 

 

c) lutar para a Câmara e Senado aprovar o PLC 145/2020 e depois derrubar o provável 

veto de Bolsonaro - de modo a garantir a continuidade da efetivação anual dos planos de 

carreira dos servidores públicos e acabar com a proibição de reajustes salariais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

ORGANIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES SINDICAIS 

 

 Vivemos uma conjuntura terrível (descrita na introdução) com lances novos a 

todo instante. Os sindicatos precisam atuar na conjuntura, mas não sobreviverão só 

dando conta da rotina. É necessário atuar também no plano estratégico da organização 

sindical  da instituição. 

 Nesse momento de pandemia e crise que exigem muito esforço dos dirigentes, 

além de movimento social, os sindicatos precisam cuidar também de sua organização e 

fortalecimento institucional. 

 As entidades sindicais já vem sofrendo desde 2016 um conjunto de ataques dos 

governos, dos parlamentos, da mídia comercial e empresários. Desde a reforma 

trabalhista, a reforma da previdência, a reforma administrativa, o congelamento salarial 

(LC 173) e das MPs “da calamidade”, com a terceirização, desemprego e informalidade, 

os sindicatos sofrem com perda de receitas e associados – o trabalhador precarizado e 

empobrecido tem mais dificuldades para se associar e contribuir com o sindicato. 

 Por outro lado, o mundo do trabalho – todos os trabalhos, inclusive o sindical, 

vem sendo modificado pela automação, especialmente pelas mídias digitais e a 

inteligência artificial. A pandemia e o distanciamento social acelerou essa modificação 

que não será interrompida no pós-pandemia.  

 Se no plano político, a universalização das tecnologias e a redução da jornada de 

trabalho passam a ser bandeiras de primeira ordem, no plano organizacional das 

entidades, passa a ser uma urgência a sua apropriação e utilização na ação sindical para 

aproximar o sindicato com os trabalhadores/as e associados/as, reduzir custos, 

economizar tempo e energia dos dirigentes em atividades “meio” para ganhar agilidade 

e eficiência na atividade “fim” – de organizar, conscientizar, representar e mobilizar a 

classe trabalhadora em busca de sua emancipação.   

 As organizações sindicais, não devem abandonar as boas práticas sindicais, do 

trabalho de base, da conversa nos locais de trabalho, do jornal impresso, das 

assembleias, greves, manifestações de rua, mas precisam fazer uso das mídias digitais 

em todas as frentes da atuação sindical: para associação sindical, para comunicação do 

associado com os dirigentes e vice-versa, para a propaganda, para a formação, para 

reuniões online em conversas, estudos, socialização, debate e encaminhamentos de 

problemas da categoria, para mobilização, pressão sobre empresas, vereadores, 



prefeitos, governadores, governo federal, vereadores, deputados, senadores e outros 

atores que decidem sobre a vida dos trabalhadores/as. Seu uso também pode agilizar e 

reduzir custos nas atividades internas de organização das entidades como a realização de 

consultas da categoria e as eleições sindicais.  

 Não devemos sucumbir diante da pandemia, das dificuldades dos ataques que os 

sindicatos estão sofrendo e da precarização do trabalho das reformas neoliberais. 

Precisamos desenvolver novas ferramentas de trabalho para as entidades sindicais na 

busca do fortalecimento dos sindicatos para a luta que está cada vez mais complexa e 

difícil para os trabalhadores/as - o que requer sindicatos mais fortes e mais ágeis na luta.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

A PANDEMIA, O CALENDÁRIO ESCOLAR DE 2020 

 E O FARDO DOS/AS PROFESSORES/AS 

 

1. Os/as professores/as até foram considerados (pela maioria dos governos, 

parlamentares e empresários) como privilegiados/as pelo fato de (com a suspensão das 

aulas presenciais) ficarem em casa devido a pandemia. Essa retórica, desconsidera que 

os/as professores/as também tem famílias com idosos, com crianças, com familiares que 

se expõe a riscos no trabalho – que o adequado enfrentamento depende da atuação 

coletiva, de equipe, onde as pessoas ocupam posições diferentes no jogo para um 

mesmo objetivo – afastar fisicamente (não socialmente) os corpos humanos que são os 

principais transmissores e reduzir ao máximo a circulação do vírus. Que os idosos/as, as 

pessoas dos grupos de risco, os/as professores/as e os estudantes em casa estão 

colaborando com todo coletivo ao reduzir a circulação do vírus, colaborando, portanto, 

também com a saúde dos/as trabalhadores/as que continuam nos locais de trabalho, 

porque com menos encontros (na família, na vizinhança, nos espaços religiosos, nas 

ruas, nos locais de trabalho, nas escolas, no transporte coletivo), menos circula o vírus, 

menos contaminados, doentes e mortes. A ideia de que, no coletivo da sociedade, os 

grupos de risco e os que tiveram a determinação legal de ficar, são privilegiados/as em 

relação aos que não estão com essa determinação, é uma aberração científica quando 

olhada pelo conjunto das ciências humanas. Como pode alguém privado da sua 

liberdade individual, do seu fazer cotidiano, ser considerado privilegiado/a? Precisamos 

entender que o desafio das sociedades no enfrentamento da pandemia é justamente 

articular e coordenar inteligentemente e pacificamente as diferentes situações e 

contribuições que os diferentes grupos sociais precisam dar para o bem estar de 

todos/as. 

 

2. As aulas presenciais foram suspensas, mas os/as professores/as não foram liberados 

do trabalho, nem os estudantes do estudo – professores/as e estudantes logo foram 

submetidos a uma forma de trabalho pedagógico totalmente diferente do habitual, 

dependente de tecnologias indisponíveis para os próprios professores e grande parte dos 

alunos/as – os professores/as foram submetidos ao teletrabalho e os estudantes em 

atividades escolares não presenciais. Além de todos esses transtornos na vida dos/as 

professores/as, muitas redes de ensino estão construindo um banco de horas “negativo” 



de horas de trabalho dos/as professores/as e horas letivas dos alunos/as para serem 

repostas futuramente. Isso é aceitável?  

 

3. Agora, esses mesmos governos que não deram conta de governar adequadamente a 

pandemia, continuam estendendo a pandemia e seus efeitos com a flexibilização 

precipitada do distanciamento social. A irresponsabilidade social e econômica poderá 

ser coroada com o retorno precipitado das aulas presenciais.   

 

4. O presente e o futuro próximo dos/as professores/as e estudantes está enormemente 

impactados pela pandemia do COVID-19, muito mais no Brasil, que foi e está sendo 

mal gerenciada e estendida. Quando chegar o declínio da pandemia e o retorno das aulas 

presenciais, os efeitos da pandemia no trabalho pedagógico e na vida dos professores/as 

e aprendizagem dos alunos não estará no fim, mas no seu ponto mais difícil. Que poderá 

ser agravado pela ampliação dos riscos de picos de contaminação no lado sanitário se a 

retomada for precipitada, e pelo desarranjo do tempo e espaço entre os conteúdos 

escolares programados e efetivados, o tempo disponível no calendário escolar de 2020 

para efetivar esses conteúdos, a padronização de aprendizagem e avaliação que a escola 

tradicional tem por objetivo e o real estágio de desigualdade de aprendizagem entre os 

alunos/as das turmas, agravada pela pandemia. A opção política e pedagógica do pós-

pandemia definirá o peso do fardo que será colocado nas costas dos professores/as e na 

inclusão ou exclusão dos estudantes. Se prevalecer a lógica da falsa meritocracia, a 

tortura psicológica será ativada sobre professores/as e estudantes.  

 

5. O trabalho pedagógico tem meios de evitar as perdas decorrentes da pandemia e do 

desgoverno que agravou seu pico e tempo de duração no Brasil, no ano de 2020? Uma 

estupidez. Uma negação daquilo que a educação pretende construir – a ciência. Assim 

como a pandemia impôs perdas para todo país, todos os/as setores, todas as pessoas 

(alguns mais e outros menos é verdade), a pandemia trouxe perdas na efetivação e 

aprendizagem dos conteúdos escolares. Os professores/as e os/as estudantes, que 

também sofreram com a pandemia, não podem ter esse sofrimento estendido por 

decisões governamentais, nem por equívoco científico ou ideológico dos próprios 

professores/as. Temos que discutir a velha retórica da meritocracia escolar. Os 

estudantes já insultados pela desigualdade social e deficiências da maioria das escolas, 

mais as perdas decorrentes da pandemia, precisarão de novas oportunidades 



educacionais e os/as professores/as de tempo e melhores condições de trabalho para 

gerar essas novas oportunidades educacionais que os estudantes brasileiros/as merecem 

receber do Estado na escola pública. A reconstrução e ampliação da aprendizagem e 

apropriação do conhecimento que a escola pretende garantir para seus alunos dependerá 

não só do que for feito nos próximos meses desse ano, mas nos próximos anos. O 

percurso de aprendizagem escolar de cada criança/jovem sofreu um impacto que não 

tem como suprir no curto tempo de 2020. O mais importante é construir um retorno que 

dê ciência e condições aos professores/as para a reconstrução desse percurso de 

aprendizagem dos conteúdos escolares de cada criança/adolescente/jovem dentro de um 

tempo necessário. Cobrar dos professores/as e estudantes, no curto prazo de 2020, a 

superação das perdas de aprendizagem escolar decorrentes da pandemia, é o pior 

caminho que inclusive nega os conhecimentos das ciências humanas que nos explicam 

dessa impossibilidade.  

 

6. Diante do exposto acima, defendemos o seguinte para o calendário escolar 2020: 

a) Que as redes de ensino que estão com as aulas presenciais suspensas, com atividades 

escolares a distância, considerem que a jornada de trabalho contratada do professor/a 

está sendo cumprida, portanto, que não seja constituído banco de horas negativo nem 

para a jornada de trabalho do professor/a e nem para o calendário letivo dos alunos/as. 

 

b) Que as horas de trabalho escolar não efetivadas nos dias letivos do calendário 

escolar, entre o dia da suspensão das aulas presenciais e o dia do início das atividades 

escolares a distância, depois de descontado os dias e horas do recesso escolar de julho - 

se não mantido e efetivadas as atividades escolares a distância, sejam repostas com 

atividades escolares a distância ao longo do segundo semestre. 

 

c) Considerando os estudos que demonstram o número potencial de contatos cruzados 

no encontro presencial diário de alunos nas turmas e nas escolas, que as aulas 

presenciais sejam retomadas só quando tiver um cenário efetivo de superação da 

pandemia, portanto, só após o declínio efetivo do número de contaminados ativos, de 

doentes, de mortes, da taxa de retransmissão do vírus ou quando tiver vacina para 

imunização universal. Só quando tivermos um cenário real de biossegurança para os 

alunos/as, professores/as e toda sociedade.  

 



d) Que quando forem retomadas as aulas presenciais, seja respeitado o calendário 

escolar normal, sem aulas aos sábados e feriados, com término do ano letivo no prazo 

previsto no calendário escolar aprovado no início do ano, antes do natal, de forma a 

garantir o recesso do final do ano, as férias dos professores/as em janeiro e a 

normalidade do calendário escolar do ano letivo de 2021. 

 

e) Que seja debatida e definida, com a participação dos/as professores/as, a avaliação 

dos alunos e a validação do ano letivo de 2020 considerando a realidade da pandemia e 

esse ano letivo atípico, juntamente com um diagnóstico do estágio de aprendizagem de 

cada aluno e turma e um planejamento pedagógico de onde recomeçar com as aulas 

presenciais e quais conteúdos escolares será possível efetivar em 2020. Ignorar as 

perdas na aprendizagem decorrentes da suspensão das aulas presenciais e impor os 

conteúdos escolares de todo ano letivo no curto prazo de tempo que sobra em 2020, 

certamente é um caminho que produzirá transtornos de toda ordem na vida das escolas, 

dos professores/as e estudantes. O mais importante é definir adequadamente de onde e 

como recomeçar o ensino de cada conteúdo escolar e o percurso de aprendizagem de 

cada aluno/a/turma e replanejar o trabalho escolar até o final do ano. O planejamento 

pedagógico de 2021 precisará considerar o diagnóstico a ser feito no início do ano em 

cada turma.   

 

f) Que sejam ampliados os investimentos públicos na educação pública a partir de 2021, 

com a aprovação do novo FUNDEB (permanente e com mais recursos), com mais 

investimentos para a superação das deficiências tecnológicas e pedagógicas das escolas 

públicas - para dar conta das antigas e das novas demandas para a elevação da qualidade 

da educação pública. 

 

g) Que sejam declarados inconstitucionais ou revogados os artigos 7° e 8° da LC 

173/2020, de modo a garantir a continuidade dos planos de carreira e a revisão geral 

anual da remuneração dos servidores públicos prevista no Inciso X do Art. 37 da CF, 

bem como o reajuste anual do Piso Nacional do Magistério. 

 

h) Que os/as professores/as não aceitem a imposição de condições injustas e 

socialmente inadequadas, recorrendo ao instrumento da greve quando necessário para 

resguardar os seus direitos e o protagonismo pedagógico e científico. 


