Nota de repúdio contra a manutenção do calendário do
Exame Nacional do Ensino Médio

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
divulgou, no dia 31 de março de 2020, o edital do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), mantendo as datas das provas.
É do conhecimento de todos que, historicamente, há, no Brasil, uma grande
desigualdade social dentro das universidades públicas, com grande parte dos
estudantes provenientes de classes sociais mais elevadas, vindos de instituições
particulares que investem em estudo e na manutenção de suas estruturas.
Exatamente o oposto do que ocorre na escola pública, que está sempre sendo
sucateada e tendo suas verbas cortadas em todos os campos que poderiam trazer
excelência ao ensino público, como é o caso da pesquisa, só parar citar um exemplo.
Durante o período de pandemia em que estamos atravessando, escolas particulares
de nível médio mantiveram suas aulas por meio de atividades remotas e Ensino a
Distância (EaD). As escolas públicas, no entanto, não possuem a mesma estrutura
para comportar um sistema EaD de qualidade, e os seus alunos não possuem as
mesmas condições econômicas que os permitam acompanhar o processo, fazendo
com que esses estudantes tenham grande defasagem de conhecimentos, tendo
também grandes desvantagens nos exames vestibulares.
Países como Espanha, Itália, França, Estados Unidos, Colômbia, Peru e México, só
para citar alguns, adiaram – e alguns até cancelaram – os seus exames de acesso às
universidades. O Brasil, ao manter o calendário do Exame Nacional do Ensino Médio,
caminha na contramão do pensamento global. É incontestável que o negacionismo do
Ministro da Educação se torna nocivo e totalmente intolerável no tocante às questões
educacionais.
Diante desse quadro, o Conselho de Câmpus do IFSP – Câmpus Cubatão repudia a
manutenção do calendário do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, que irá
prejudicar não só os alunos desta Instituição, mas todos os alunos que não possuem
condições de pagar pelas escolas que mantiveram suas aulas por meio do sistema
EaD.
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