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A discussão do tema proposto, parte do princípio que a educação brasileira não pode 
ser pensada fora do conjunto das relações sociais, econômicas e políticas do país e que 
estão intrinsecamente vinculadas a sua formação sócio-histórica. Portanto, expressa a 
relação orgânica do Estado brasileiro com a reprodução do capital e as contradições 
inerentes ao conjunto de políticas sociais, à medida que deve atender às necessidades das/
os trabalhadoras/es e, ao mesmo tempo, responder às demandas de valorização do capital, 
como a (con)formação da força de trabalho.  De acordo com Frigotto (2008, p.529) as 
políticas de educação se articulam com as peculiaridades da burguesia do país, marcada 
pela cultura “[...] escravocrata, colonizadora, historicamente associada e subordinada à 
classe burguesa dos centros hegemônicos do capitalismo”. Tal tradição está na base das 
desigualdades que marcam o acesso da classe trabalhadora à educação no Brasil e explicam 
em grande medida as dificuldades e os empecilhos nos processos de universalização 
da educação escolar básica (fundamental e média), pública e laica. Além disso, tais 
processos estiveram marcados por discriminações sociais e raciais presentes na sociedade 
e concorreram para criação de tipos de ensino diferenciados entre as classes. Ou seja, 
para as elites o propedêutico e para a classe trabalhadora aquele voltado para o ingresso 
precoce no mercado de trabalho. Dessa forma o acesso das classes trabalhadoras à educação 
escolarizada de oferta pública foi se construindo marcado por profundas desigualdades, 
nas quais se incluem além da classe e da raça, as regionais e nestas aquelas vinculadas 
ao urbano e ao rural (CIAVATTA,2009; FRIGOTTO, 2008; ALGEBAILE, 2009).  São 
justamente as contradições contidas nesse contexto de desigualdades, que se prolongaram 
ao longo da história do Brasil, que estiveram presentes no ciclo de reformas das políticas 
de educação no decorrer da década de 1990. Período marcado pelo pensamento neoliberal 
e pela contrarreforma do Estado, que resultou na “ênfase da educação como serviço, 
regulado pelo mercado, e não mais como direito social” (FRIGOTTO, 2018, p. 23) e 
impactou as concepções de escola, de conhecimento escolar e a formulação do currículo 
(LIBÂNEO, 2016). 

Portanto, é nesse contexto de desigualdades históricas no campo da educação e de 
desmonte da lógica constitucional da educação como direito social, acelerada a partir 
do golpe parlamentar de 2016, que adentramos na crise sanitária causada pela covid-19. 
Com ela, alterou-se substancialmente os processos de ensino e aprendizagem.  De modo 
geral, as estratégias adotadas durante a suspensão das atividades presenciais consistiam 
em aulas síncronas transmitidas on-line por diferentes plataformas, como o Google Meet, 
disponibilização de materiais gravados e conteúdo de apoio enviados as/aos estudantes 
por diversos meios também on-line, soluções essas que requerem que as/os estudantes 
tenham conexão satisfatória com internet e equipamentos, como computador, tablet, celular 
smartphone, entre outros. Algumas medidas paliativas foram adotadas para atender as/os 
estudantes sem conexão com a rede de internet, como a entrega de materiais impressos 
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para que as/os estudantes realizassem as atividades em casa. Todavia, com a comunicação 
limitada com as/os professoras/es para receber explicações e tirar dúvidas, as atividades 
impressas acabam sendo mais um desafio do que solução. Adotou-se também a oferta de 
chips ou auxílios financeiros para a compra de pacotes de internet, porém o alto custo desses 
serviços e dos equipamentos de informática dificultou o acesso para muitos estudantes.

 Dessa forma, as condições de vida das/os estudantes foram determinantes para o 
acesso às diversas modalidades de ensino remoto adotadas durante a substituição das 
atividades presenciais de ensino. Nesse quadro observa-se que a expansão mundial da 
covid-19 evidencia o componente destrutivo do capitalismo em sua fase ultraneoliberal, 
intensifica as desigualdades estruturais já existentes que se expressam no aumento da 
pobreza, da concentração de renda e dos retrocessos dos direitos sociais e humanos 
(SANTOS; WIESE, 2020). No bojo desse conjunto de desigualdades, assistimos também 
o crescimento das desigualdades educacionais, de tal forma que as crianças e adolescentes 
da classe da classe trabalhadora foram os mais afetados e, portanto, os que correm maior 
risco de abandono escolar. 

Os efeitos da pandemia de covid-19 sobre as condições de vida dessas crianças e 
adolescentes só serão totalmente conhecidos a longo prazo. No entanto, sabemos que o 
distanciamento da escola no período pandêmico alterou significativamente o quadro de 
proteção das crianças e adolescentes, considerando a redução ao acesso a alimentação 
provida pelas escolas, a maior exposição a diversos tipos de violências e a redução de 
possibilidades de acesso a outros serviços sociais. Portanto, o retorno integral das crianças 
e adolescentes à escola, certamente fundamental, apresentará desafios que exigirão 
ações efetivas do poder público. Tanto para conhecer a realidade educacional, através de 
estudos e pesquisas, como para buscar aqueles que ficaram pelo caminho e, ao mesmo 
tempo, garantir condições equitativas de aprendizagem àqueles que permaneceram. Nesse 
sentido, o enfrentamento das desigualdades educacionais pós-pandemia de covid-19 
exigirá esforços articulados das diferentes políticas sociais (saúde, educação, assistência 
social, …). Nesse processo espera-se que as escolas assumam o importante papel de 
agentes articuladores da rede de proteção social e do sistema nacional de garantia dos 
direitos das crianças e adolescentes, uma vez que sozinhas não darão conta das múltiplas 
desigualdades que se apresentam no contexto escolar.

Finalizando, queremos demarcar que a utilização do termo abandono escolar e não 
evasão escolar, está associado a compreensão de que “a/o estudante não é o culpado 
pela sua desistência da escola”. Ela é fruto de uma relação que implica mutuamente o 
sujeito, a escola, a sociedade, a economia e a cultura. Nesse sentido, o termo abandono 
escolar é uma via de mão dupla considerando que o estudante pode abandonar a escola 
ou ser abandonado por ela (COELHO, 2014, p. 38). Ao contrário, o termo evasão escolar, 
apesar de ser abordado como um fenômeno complexo e multifatorial, remete a uma 
individualização do problema. Isso tende a ocorrer porque as causas do fenômeno são, 
geralmente, atribuídas ao sujeito evadido. 
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