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Pais acreditam que qualidade 
do ensino caiu na pandemia
Pesquisa do Instituto DataSenado, divulgada ontem, ouviu 2,4 mil brasileiros no final do mês de julho

Karine Melo
Agência Brasil

Pesquisa do Instituto 
DataSenado divulgada on-
tem (12) aponta que, na 
percepção de 63% dos pais 
ou responsáveis ouvidos, a 
qualidade do ensino entre os 
alunos que tiveram aulas re-
motas, diminuiu. Para 22%, 
a qualidade das aulas per-
maneceu igual e apenas 8% 
indicam que houve melhora 
no ensino com a mudança de 
formato. Pelo levantamento, 
75% dos pais que tiveram 

últimos 30 dias preferem 
que as aulas voltem a ser 
presenciais quando a pande-
mia acabar.

O levantamento, apre-
sentado ontem para especia-
listas em educação de várias 
entidades, realizado por te-
lefone entre os dias 24 e 28 
de julho com 2,4 mil brasilei-
ros, revela ainda que entre 

-
dos em instituições públicas, 

40% disseram que as aulas 
foram majoritariamente sus-
pensas nos últimos 30 dias. 
No caso de matriculados em 
instituições privadas, o mes-
mo ocorreu com 18% dos 
ouvidos.

Acesso à Internet

A diferença de acesso à 
Internet entre rede pública e 
privada é outro dado da pes-
quisa. Nos lares com estu-
dantes em aulas remotas na 
rede pública, 26% não pos-
suem internet. Na rede pri-
vada, o percentual cai para 
4%. Também segundo os 
resultados, o celular (64%) 
é meio mais utilizado para 
acessar aulas e material de 
estudo. O computador vem 
na segunda posição, utiliza-
do por 24% dos alunos ou-
vidos.

“A tecnologia é algo fun-
damental no novo normal 
da educação e os que não a 
possuem são prejudicados, 
o que nos leva a inferir da 
necessidade urgente de po-

líticas públicas que minimi-
zem a desigualdade social 
que assola o Brasil e atinge 
horizontalmente o ensino”, 
ressaltou o senador Flávio 
Arns (Rede-PR), que é o re-
lator do Novo Fundeb [Fun-
do de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos 

no Senado.
Para a professora Izabel 

Pessoa, que nos próximos 
dias assumirá a Secreta-
ria de Educação Básica do 
Ministério da Educação, o 
ensino híbrido precisa ser 
levado mais a sério no Bra-
sil. “Não se trata de esco-
lher modalidade presencial 
ou à distância. A educação 
híbrida é uma realidade e 
não prescinde da educação 
presencial”, observou. Ela 
lembrou que o impacto com 
a suspensão das aulas é um 

ajudar a gente a se abrir. Há 
um preconceito com Educa-
ção à distância. Temos que 
compreender como a educa-
ção mediada pelas tecnolo-
gias pode ajudar a educação 
no Brasil. Vamos ter que en-
contrar as respostas juntos”, 
avaliou.

Um outro dado que a 
pesquisa traz é em relação 
aos alunos do ensino infan-
til, fundamental e médio 
que tiveram aulas remotas 
nos últimos 30 dias, sete em 
cada dez pais relataram que 

da escola por meio online e 
outros 20% buscaram o ma-
terial na escola, o que com-
prova o abismo educacional 
daqueles que não possuem 
acesso à internet.

Serpentes apreendidas já 
estão no Butantan em SP

Já estão no Instituto 
Butantan, em São Paulo, as 
cobras Naja kaouthia e víbo-
ra-verde-voguel - espécies 
peçonhentas que estavam 
no Zoológico de Brasília, 
após terem sido apreendi-
das com o estudante acusado 

Henrique Santos Krambeck 
Lehmkuhl.

As duas serpentes, que 
são peçonhentas, junto com 
outras cinco cobras-do-mi-
lho não venenosas, chega-
ram ontem no aeroporto de 
Guarulhos. Todos os proto-

colos de transporte previstos 
pelos órgãos regulatórios fo-
ram respeitados, informou o 
instituto.

No Butantan, os animais 
foram registrados e passa-
ram por exames clínicos ge-
rais para entrar em uma qua-
rentena pelo período de 30 

o destino deles será tomada 
após esse período. As cobras 
poderão ser encaminhados 
ao Museu Biológico ou ter 

educação ambiental como 
destino.

“O Butantan tem um pa-
pel atuante em casos como 
este. Não somos uma enti-

de apoio aos órgãos respon-
sáveis. Isso se dá por conta 
do nosso trabalho histórico 
com animais peçonhentos e 
venenosos. Há muitos anos 
que trabalhamos junto com 
o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma) e a Policia Ambiental 
no recebimento de animais 
apreendidos tanto da fauna 
brasileira, como da fauna 
exótica”, informou, por meio 
de nota, o diretor do Museu 
Biológico, Giuseppe Puorto, 
que desde 2017 tem em ex-
posição no seu acervo uma 
naja kaouthia.
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As cobras Naja kaouthia (foto) e víbora-verde-voguel, espécies peçonhentas, estavam no Zoológico de Brasília 


