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Periferia de 
fortaleza lidera 
temPo de aula no País

| ensino Remoto | FGV Social compara periferias do Brasil. Alunos da Capital têm mais horas de 

aula ante outras regiões, mas resultado está aquém do mínimo exigido pela Lei de Diretrizes e Bases

Duas horas e trinta e três mi-
nutos. Esse é o tempo de um es-
tudante (entre seis e 15 anos) da 
periferia de Fortaleza em aulas 
diárias a distância ou para fazer 
atividades escolares durante a 
pandemia. Embora escasso, é o 
maior período dentre todas as 
capitais brasileiras e superior a 
de alunos mais ricos (2h27min) 
na Cidade, de acordo com estu-
do da FGV Social. 

Atrás de Fortaleza, aparece-
ram São Paulo (2h32min), Rio 
de Janeiro (2h31min) e Curiti-
ba (2h35min). Os dados são de 
agosto e têm como base a Pes-
quisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad), realizada 
pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE). 

O diretor da FGV Social, Mar-
celo Neri, que encabeça a 
pesquisa com o economista 
Manuel Camillo Osorio, ava-
lia que as políticas regionais 
de incentivo e inovação sus-
tentam os indicadores, mas 
que o número alcançado está 
bem abaixo do mínimo de 
quatro horas por dia previsto 
na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB). 

“Para reverter os agrava-
mentos da desigualdade du-
rante a pandemia, será neces-
sário voltar às origens do antigo 
Bolsa Escola (hoje remodelado 
Bolsa Família) e conceder in-
centivos para o público de 6 a 

15 anos, criar redes de proteção 
social e utilizar a estrutura do 
Bolsa Família para chegar até 
essas crianças”, aponta. “Outro 
ponto necessário é gerar mais 
esforço na guerra da inclusão 
digital e desenvolver um sis-
tema de ensino mais híbrido e 
menos desigual”, frisa. No ran-
king nacional, porém, a média 
de Fortaleza é a 18ª dentre as 
capitais no País. 

Na periferia, 3% dos alu-
nos não tiveram atividades e 
4,44% receberam mas escolhe-
ram não realizar. A membro do 
Conselho Regional de Economia 
(Corecon-CE), Izabel Colares, 
observa que há uma corrida 
desigual. “Muitos sequer têm 
internet, um celular ou equipa-
mento para as aulas. Sem falar 
que alguns não conseguem se 
alimentar bem e isso interfere 
no desenvolvimento e vai crian-
do uma série de outros fatores. 
São problemas estruturais que 
dão aos mais pobres menos 
tempo de educação”, frisa.  

O professor da Universida-
de Estadual do Ceará (Uece) e 
PHD em Desenvolvimento Re-
gional pela Universidade de 
Barcelona, Lauro Chaves Neto, 
acrescenta que a pandemia “es-
cancarou de forma absurda” as 
desigualdades social e terri-
torial no Brasil e, praticamen-
te, no Estado. Neste contexto, 
houve um prejuízo educacio-
nal que deverá será revertido 
nos próximos anos. “Falta uma 
decisão política para que seja 
assumido que houve uma per-
da e, nos próximos dois ou três 
anos seguintes, esses conteú-
dos deverão ser vistos de for-
ma mais aprofundada, talvez, 
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o mÍnImo aula diária exigido 
por lei é de quatro horas

aumentando os dias letivos, 
carga horária ou docentes pas-
sando por maior qualificação. É 
uma oportunidade de antecipar 
a mudança de evolução da nos-
sa Educação”, destaca. 

Lauro enfatiza que será ne-
cessária a elaboração de polí-
ticas públicas para intensificar 
essas medidas de recuperação 
do ensino e reforçar o auxílio a 
classes mais vulneráveis.

Em nota, a Secretaria Muni-
cipal da Educação (SME) afir-
ma que segue desenvolvendo 
um conjunto de ações estraté-
gicas, iniciadas desde o último 
dia 20 de março, quando foram 
suspensas as aulas presenciais 
para os 231 mil alunos da Rede 
Municipal de Ensino. Segundo 
a pasta, a rede tem disponi-
bilizado atividades em regime 
remoto, por meio do trabalho 
domiciliar dos profissionais da 
Educação, seguindo em con-
formidade com a LDB e com 
base nas orientações defini-
das pelo Conselho Nacional da 
Educação (CNE).

Já a Seduc, responsável pelo 
Ensino Médio no Estado, diz 
que “vem trabalhando desde 
março para dar continuidade 
ao ensino de forma remota a 
fim de garantir a manutenção 
da aprendizagem dos 423 mil 
estudantes matriculados na 
rede pública estadual. “Tam-
bém são planejadas avaliações 
com o objetivo de detectar dis-
torções e a criação de novas 
estratégias de ensino para cor-
rigir déficits de aprendizagem. 
Há ainda o acompanhamento 
das redes municipais com su-
porte às secretarias munici-
pais”, diz em nota. 

classes altas têm 37 minutos 
a mais de aprendizado

Estado. Grupos sociais

Crianças e adolescentes (en-
tre seis e 15 anos) da elite eco-
nômica cearense tiveram 37 
minutos a mais para se dedica-
rem aos estudos do que os mais 
pobres, em agosto. Quando 
comparado o estrato A/B (renda 
per capita a partir de R$ 2.203) 
ante a classe E (até R$ 245 per 
capita), o tempo cai de 3h6min 
para 2h29min. O estudo, reali-
zado pela FGV Social, mostra a 
pandemia como pano de fundo 
para o agravamento da dispari-
dade educacional no País. 

Para os grupos sociais C (R$ 
512 até R$ 2.202 per capita) e D 
(R$ 246 até R$ 511 per capita), o 
período nas aulas remotas é de 
2h40min e 2h24min, respecti-
vamente. Já os alunos entre 16 e 
17 anos de baixa renda, dispõem 
somente de 2h14min de estudo. 
Os de renda mais alta, conse-
guem passar 2h34min nas telas 
para assistir as aulas online. 

O diretor da FGV Social, Mar-
celo Neri, que encabeça a pes-
quisa com o economista Manuel 
Camillo Osorio, enfatiza que a 
crise sanitária inflou as assi-
metrias econômicas. “Os mais 
pobres são as principais víti-
mas da pandemia. Eles, que já 
tinham menos tempo na escola, 
perderam ainda mais”. “O Brasil 
é a terra da desigualdade e isso 
impacta na educação, que, logo, 
impactaria na renda no futuro. 
É uma correia de transmissão 

que gera, cada vez mais, desi-
gualdade”, complementa.

Ele pondera que a classe 
E cearense (de seis a 15 anos) 
é a segunda com maior tem-
po, atrás apenas de Goiás 
(2h47min). Apesar de figurar 
como segundo colocado no ran-
king, o Ceará e demais estados 
estão muito aquém da jornada 
mínima de quatro horas diárias 
previstas na Lei de Diretrizes 
Básicas da Educação (LDBE). 

“Em situação como essa de 
pandemia, há uma corrida para 
perder menos. O Ceará e Forta-
leza estão se destacando pela 
equidade e isso se deve a um 
sistema não apenas equitativo, 
mas, também, inovador”, diz, 
acrescentado que não se deve 
contentar com os indicadores e 
o ideal é buscar superar os nú-
meros da LDBE, que possuem 
níveis baixos. 

No Brasil, os (de 16 e 17 
anos) que têm maiores condi-
ções passam 3h20min diárias, 
em média. Já os mais pobres, 
conseguem menos da meta-
de desse tempo, totalizando 
somente 2h02min em aulas a 
distância ou atividades esco-
lares. O estudo mostra que o 
País tinha quase 30 milhões de 
estudantes entre seis e 15 anos 
matriculados, com taxa de 
inscrição de 97% para a faixa 
etária. Destes, 81% receberam 
alguma tarefa escolar. 

LDb
a lei de 
diretrizes 
e bases da 
educação 
define e 
regulariza a 
organização 
da educação 
brasileira 
com base nos 
princípios da 
Constituição.
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