
 

 

 

Carta Denúncia da Comissão de Educação do 40º Núcleo do CPERS/Sindicato 

 

 A Comissão de Educação do 40º Núcleo do CPERS/Sindicato, reuniu-se com os 

trabalhadores e as trabalhadoras em educação, em encontro on line, para pensar, debater e 

sugerir acerca de diversos temas relacionados à Educação e aos fatos constatáveis que se 

sucedem neste momento muito difícil para os Educadores/as, Educandos/as e comunidade 

escolar, especialmente, no enfrentamento da maior Pandemia da história, identificada como 

Covid19. 

 A Educação Pública Estadual do Rio Grande do Sul vive momentos sombrios e de 

grandes preocupações para a comunidade escolar que necessita deste espaço de acesso ao 

conhecimento. Os trabalhadores e as trabalhadoras em Educação, lideranças que sempre 

lutaram e defenderam uma educação pública com qualidade, inclusiva e de acesso para 

todos e todas. Mesmo antes da pandemia, os governos neoliberais atacaram a educação 

pública e os/as trabalhadores/as em educação retirando direitos e recursos para as escolas, 

destinados ao aprimoramento do ensino, manutenção, investimento e qualificação da 

educação. 

Esse processo de desvalorização da categoria, sobrecarga de trabalho, desestímulo, 

desincentivo, retirada de direitos e humilhação, agravou-se muito mais com a chegada da 

Pandemia. Para o governo ultraneoliberal todas essas questões parecem inexistir e se 

existem, deixa claro, não ter relevância alguma. O governo se aproveita desse momento 

difícil e inusitado para a financeirização do ensino e consolidar suas políticas neoliberais de 

precarização do trabalho, das relações de aprendizado, construção do conhecimento e 

privatização da educação pública. Com a diminuição do Estado, redução de serviços e de 

servidores e servidoras, impõem o acúmulo de funções e altera as rotinas dos/das 

professores/as, das famílias e de estudantes ao enviar determinações às escolas, via SEDUC 

e CRE, sem a preocupação de estudar a realidade diferenciada de cada comunidade e dos 

sujeitos matriculados e envolvidos com a rede. 

O governador ultraliberal e privatista Eduardo Leite, financiado por grupos 

econômicos e apoiado em sua base de sustentação política na Assembleia Legislativa, 

objetiva a desestruturação e a fragilização da escola pública. A exemplo do que fez em  



 

 

 

relação ao FUNDEB, foi um dos pouquíssimos governadores a não assiná-lo em sua 

integralidade. Assume postura maquiavélica para o desmonte geral do Estado de Direito, 

pois compreende e age de modo que não importam os meios, o que quer é desmontar para 

privatizar. 

  Queremos denunciar, através desta legitima comissão, que com a chegada das aulas 

remotas as coordenações de escolas passaram a ser prejudicadas no processo educativo na 

grande maioria, ao se afastarem das instâncias de discussão e de participação, centrais para 

a construção do conhecimento e o aprendizado democrático e republicano. A construção do 

Projeto Político Pedagógico, a autonomia, a interação e a construção coletiva parecem ter 

sido colocadas no passado. Ratificamos que este momento é de extrema gravidade e requer 

preocupação, cuidado, carinho, zelo, solidariedade e diálogo e, neste sentido, conclamamos 

que o espaço de educação cidadã, democrática, republicana, seja reativado e mantido, pois 

precisamos intensificar os debates e reafirmar nossa posição na defesa da vida dos 

trabalhadores e das trabalhadoras em educação, bem como dos alunos e das alunas, pais, 

mães e comunidade em geral. 

O governo implanta suas políticas nefastas para a educação e para a sociedade, usa 

recursos públicos para adquirir plataformas privadas e desperdiça recursos financeiros  que 

poderiam ter destinos mais justos como o de colocar os salários de servidores/as públicos 

em dia, dinamizar metodologias alternativas para qualificar a aprendizagem dos/das 

estudantes matriculados/as na rede estadual, desenvolver os espaços pedagógicos, manter e 

fortalecer a oferta da Educação de Jovens e Adultos e operar no sentido da universalização 

das matrículas, da permanência e da garantia de aprendizados. 

As plataformas disponibilizadas sorrateiramente, 1) bloqueiam a construção da 

participação da comunidade na organização do Projeto Político Pedagógico, 2) desrespeitam 

a gestão democrática, 3) desconsideram o papel essencial da educação e de seus 

protagonistas, 4) não envolvem o universo de estudantes matriculados na rede, 5) 

comprometem o aprendizado individualizado, 5) Negam que porcentagem considerável de 

estudantes não têm acesso aos equipamentos e possibilidades necessárias para desenvolver 

a construção e autoconstrução do conhecimento e 6) desatende a dimensão psicológico  

 



 

 

afetiva de estudantes da rede que, desamparados/as, embarcam no desestímulo, engrossam 

desistências e não progridem nas aprendizagens. 

Os impactos também são evidenciados quando se fala das crianças. Os/as 

Professores/as dos anos iniciais sentem-se impedidos de trabalhar de forma globalizada e 

interdisciplinar, uma vez que a nova organização curricular força a disciplinaridade e 

fragmenta ainda mais o conhecimento. Esta forma de organização do currículo e o ensino 

remoto desrespeitam a infância e negam a inteligência das crianças que necessitam 

constituírem-se como sujeitos por meio de uma visão do conhecimento em sua totalidade e 

urgem interação, movimento, brincadeiras, corporalidade, socialização e criação de vínculos 

afetivos. 

Somos entendedores de que o momento atual requer extremos cuidados e 

distanciamento social, mas não somos coniventes a este formato de educação nesta ocasião 

e também no retorno às aulas presenciais. Nos posicionamos em defesa da vida e reiteramos 

nosso compromisso de lutar pela garantia do direito à educação pública de qualidade para 

todos/as através da correta aplicação dos recursos públicos fortalecendo a escola enquanto 

espaço de pertencimento da comunidade escolar, acesso e partilha do conhecimento de 

forma mais acolhedora, plural, multicultural e inclusiva. 

 

 

Gravíssimas constatações 

 

Professores e Professoras da rede estadual constataram, ao distribuir suas atividades, 

que grande número de alunos/as das escolas públicas não possui celular e tampouco 

computador e acesso à internet em escala suficiente para potencializar o desenvolvimento 

das atividades pedagógicas. Analisam-se, então, os problemas para assistir aulas, baixar 

vídeos, acessar as plataformas, editar textos, realizar pesquisas e, mesmo, estabelecer os 

contatos necessários dos/das estudantes com os/as Professores e vice-versa. 

Estas impossibilidades e/ou dificuldades, forçam pais, mães e alunos/as a contatarem 

seus/suas Professores/as a qualquer hora do dia e da noite, feriados e finais de semana, 

sobrecarregando e estafando os/as trabalhadores/as em educação e agravando, ainda mais, 

a situação de angústia, os estados de ansiedade, estresse, as patologias físicas e emocionais  



 

 

já desenvolvidas. Equipes diretivas e funcionários de escolas são obrigados a trabalhar 

presencialmente ficando expostos a contaminação e podendo ser vetores de transmissão do 

vírus. 

É importante ressaltar às autoridades constituídas que a Constituição Federal e 

soberana, determina e obriga que o Estado através do seu gestor, garanta a educação 

básica, laica e gratuita a todos/as. Portanto, esta Comissão, constituída por Professores/as, 

especialistas e agentes educacionais do Estado do Rio Grande do Sul, denuncia que o Gestor 

estadual, Sr. Eduardo Leite, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, não está cumprindo 

com a determinação constitucional no que diz respeito ao pedagógico, ao financeiro e ao 

administrativo. 

Pedimos as autoridades competentes, que as medidas legais cabíveis sejam, 

urgentemente, tomadas e se restabeleça o processo democrático na rede estadual. 

 

“LUTEMOS PELA ESCOLA PÚBLICA PARA QUE ELA NÃO DESAPAREÇA”. 

  

 

Palmeira da Missões, julho de 2020. 

 

Comissão de Educação do 40º Núcleo do CPERS/Sindicato 

 

 

Esta será encaminhada a... 

CPERS/Sindicato;  

 (Encaminhar a todos os conselheiros do Cpers/Sindicato 

Seduc; 

Comissão de Educação da Assembleia Legislativa; 

20ª Coordenadoria Regional de Educação; 

39ª Coordenadoria Regional de Educação; 

 

  


