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RESUMO 

 

Este estudo tem por objetivo analisar a educação como política pública oferecida aos 

estudantes em fase de ingresso ao ensino superior, no município de Belo Horizonte, no estado de 

Minas Gerais, durante o isolamento social, entre os meses de março e novembro de 2020, 

ocasionado pela pandemia resultante do contágio pelo vírus SARS-CoV-2, causador da doença 

Covid-19. Analisa-se o conceito de política pública, relacionando-o ao direito à educação, 

demonstrando-o como pertencente ao grupo de direitos considerados como fundamentais, 

revelando a necessidade dos estudantes de obterem essa garantia por parte dos órgãos educacionais. 

Analisa-se também as medidas de promoção da saúde pública por parte dos órgãos públicos, com 

o objetivo de desacelerar o contágio da pandemia ocasionada pelo vírus causador da Covid-19, 

adotando como principal medida o isolamento social que obrigou as escolas a suspenderem suas 

atividades presenciais. Diante disso, analisa-se através de questionário online respondido por 

estudantes em fase de ingresso ao ensino superior, se realmente tiveram acesso à educação como 

política pública por parte das escolas e como se deu esta garantia diante do cenário de isolamento 

social, sendo esta uma pesquisa aleatória. Constatou-se que as organizações governamentais, bem 

como as instituições educacionais têm se moldado à nova realidade imposta pela pandemia, para 

que o direito à educação por parte do citado grupo de estudantes, continuasse sendo garantido, 

oferecendo aulas e atividades de forma online, das quais, apesar da sua eficiência, ainda necessita 

de regulamentação e evolução. 

 

Palavras-chave: Educação. Políticas Públicas. Direitos Humanos. Pandemia. 
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1 INTRODUÇÃO  

As Políticas Públicas revelam-se como sendo temas extremamente importantes, como 

sendo uma ferramenta eficaz no que diz respeito ao alcance às garantias de direitos, por parte dos 

indivíduos que vivem em sociedade. Assim sendo, na concepção dos estudiosos como Bucci (2006) 

o próprio conceito de Política Pública demonstra de forma clara como ela exerce seu papel, como 

sendo um conjunto de ações coordenadas, com o objetivo de dar início ao movimento da “máquina” 

governamental, resultando na realização de um objetivo de ordem pública, garantindo um direito. 

Trazendo em foco a característica essencial das Políticas Públicas como garantidora de 

direitos, ressalta-se sua relação com os direitos fundamentais. Isso se revela uma vez que a 

consideração - juridicamente falando - dos elementos que compõe estes direitos se ampliam na 

medida em que se ampliam também as formas de opressão por parte do Estado, conforme constata 

Bucci (2006). Neste sentido, entendimento é confirmado por Bucci (2001) quando afirma que 

existe uma relação bastante próxima entre os assuntos das políticas públicas e dos direitos 

humanos. 

A promoção dos direitos humanos aos membros da sociedade é dever do Estado, uma 

vez que figura como possuidor de características que se moldam ao tema do Estado Democrático 

de Direito. O Estado é possuidor também de uma Constituição Democrática, a qual tem seu 

conceito relacionado à definição dos direitos humanos, como ressalta Rios e Carvalho (2018), 

possuindo força jurídica e necessidade de garantia. Além disso, a Constituição Democrática, como 

também os direitos humanos, possuem não só a necessidade de serem garantidos, mas também 

necessitam serem protegidos. 

A implementação destas Políticas Públicas como garantidoras dos direitos 

fundamentais, deve-se pautar nos parâmetros do Princípio da Legalidade, gerando assim, efetiva 

obrigação por parte do Estado através de seus “efeitos jurídicos” conforme Bucci (2006). Neste 

sentido, o artigo 6º da Constituição Federal de 1988, expressa a previsão dos Direitos Sociais, 

dentro os quais, além dos direitos “à saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados”, destaca-se para o presente estudo, o direito à educação. 
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Devido à disseminação do vírus SARS-CoV-2 causador da doença denominada Covid-

19, iniciada na cidade de Wuhan, capital da província da China central, que resultou na pandemia 

de nível global a qual enfrentamos no ano de 2020, vislumbrou-se a necessidade de proceder com 

a suspensão das aulas nas escolas do Município de Belo Horizonte determinada pelo Chefe do 

Executivo Municipal, por meio do Decreto nº 17.304, de 18 de março de 2020, também pela 

Secretaria Municipal de Educação (SMED/BH), através da Portaria SMED nº 102/2020, e 

recomendação do Conselho Municipal de Educação de Belo Horizonte (CME/BH), por meio do 

Ato da Presidência do CME/BH nº 002/2020. 

Neste contexto, questiona-se, de que forma e se os estudantes estão se preparando para 

o ingresso ao ensino superior, analisando se o direito à Educação está sendo garantido bem como 

o acesso a Políticas Públicas Educacionais, uma vez que as aulas presenciais estão suspensas. 

Questiona-se, se o Estado tem se moldado a favor da nova realidade imposta pela pandemia, 

durante o isolamento social praticado em 2020, para garantir este direito extremamente necessário, 

afinal para que se alcance efetivamente os direitos humanos, é necessário a mudança de posturas 

em relação às necessidades das demais pessoas conforme destacam Rios e Carvalho (2018). 

Quanto à busca pelas respostas a estes questionamentos, o presente estudo visou 

realizar uma pesquisa aleatória, de forma online, formulada na plataforma Forms da empresa 

Google e difundida entre alunos da rede pública e privada, que se encontrem em fase de preparação 

para ingresso ao ensino superior. Assim sendo, o questionário citado possuiu perguntas que visaram 

prioritariamente responder se os alunos receberam suporte das escolas, de que forma esse suporte 

se deu e quais situações de revelaram durante o preparo destes ao ingresso ao ensino superior. 

Constata-se que os órgãos governamentais, assim como as instituições educacionais, 

buscaram se moldar ao novo cenário o qual a pandemia impôs à sociedade. Uma das principais 

medidas que visaram dar continuidade ao acesso à educação, foi a implementação de atividades 

online, das quais os alunos que se encontravam em fase de preparação para o ingresso ao ensino 

superior foram adeptos, fator que revelou pontos positivos, mas também negativos, como a 

dificuldade em se manter concentrado no ambiente familiar. Portanto, as atividades virtuais se 

revelaram como uma eficiente saída para o momento de isolamento social, mas ainda necessitam 

de adequações e regulamentações 
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Nos capítulos a seguir, o leitor terá acesso a alguns conceitos de Políticas Públicas e 

Direitos Humanos, conhecendo a relação existente entre esses dois temas. Posteriormente, 

perceberá a educação como Política Pública na sociedade e o dever do Estado em garantir esse 

direito universal. Em seguida terá a oportunidade de conhecer as legislações pertinentes às medidas 

tomadas pelas organizações governamentais, frente à disseminação do vírus que causa a Covid-19, 

concluindo a pesquisa com as considerações finais. 

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS HUMANOS 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988, trouxe diversas mudanças no que 

dizem respeito a garantia dos Direitos Humanos promovida pelo Estado brasileiro, através de 

diversas ações, dentre estas destacamos as Políticas Públicas. De acordo com Farah (2016, p.971), 

“O regime de políticas públicas sofreu uma alteração profunda com a criação, a partir da 

Constituição de 1988, de mecanismos de participação da sociedade civil na formulação, na 

implementação e no controle das políticas”. Nesse contexto, dedica o presente capitulo aos 

conceitos de política pública e direitos humanos e a interface dos direitos com a politica pública. 

 

2.1 Conceitos de Políticas Públicas e de Direitos Humanos 

 

Na doutrina brasileira é possível encontrar diversos autores que tratam do conceito de 

Políticas Públicas, sendo que dentre eles podemos destacar Maria Paula Dallari Bucci. Para Bucci 

(2006) as Políticas Públicas podem ser entendidas como leis comuns do ponto de vista do direito, 

mas que também se caracterizam como um conjunto de expressões jurídicas gerais, das quais estão 

ligadas a uma dimensão operativa. Neste sentido, sobre o conceito de Política Pública, Bucci ainda 

afirma que: 

 

Isso ilustra porque a política pública é definida como um programa ou quadro de Ação 

Governamental, porque consiste num conjunto de medidas articuladas (coordenadas), cujo 

escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar 

algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito. (BUCCI, 

2006, p.14) 
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Ainda quanto ao conceito de Política Pública, está evidente sua característica de ser 

uma ferramenta para alcançar a garantia de direitos utilizada pelo governo, para este fim. Como 

considera Bucci (2001, p.13), “Pode-se partir de uma definição provisória de políticas públicas 

como programas de ação governamental, voltados a concretização de direitos”. 

Já quanto ao conceito de Direitos Humanos, a Organização das Nações Unidas, a ONU, 

organização intergovernamental a qual foi criada com o objetivo de promover a cooperação 

internacional e que é formada por diversos países que se uniram voluntariamente para este fim, 

afirma que os Direitos Humanos são aqueles direitos inerentes aos seres humanos e garantidos a 

estes sem qualquer discriminação, divulgando este entendimento em diversos meios de 

comunicação como seu web site oficial, onde consta que: 

 

Human rights are rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, 

ethnicity, language, religion, or any other status. Human rights include the right to life and 

liberty, freedom from slavery and torture, freedom of opinion and expression, the right to 

work and education, and many more.  Everyone is entitled to these rights, without 

discrimination. (UNITED NATIONS, [20--?])1 

 

A definição de Direitos Humanos ainda está relacionada aos direitos conquistados ao 

longo do tempo e garantidos à pessoa humana, tendo essa característica um significado tão 

importante que seu conceito deve diferenciado por alguns juristas, do conceito de Direitos 

Fundamentais, uma vez que os dois temas são facilmente confundidos. Neste sentido, Castilho 

afirma: 

 

Há autores que entendem que direitos humanos e direitos fundamentais são nomenclaturas 

sinônimas, mas a maioria concorda que existem diferenças conceituais. Falar em direitos 

fundamentais, simplesmente, elimina da expressão a importância das lutas que ocorreram 

para situar os direitos humanos em sua perspectiva histórica, social, política e econômica, 

no processo de transformação da civilização. Além disso, direitos humanos traz, no seu 

bojo, a ideia de reconhecimento e de proteção, que direitos fundamentais não contêm, uma 

vez que são apenas as inscrições legais dos direitos inerentes à pessoa humana. Os direitos 

                                                           
1 Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, 

nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outro status. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à 

liberdade, liberdade contra escravidão e tortura, liberdade de opinião e expressão, o direito ao trabalho e à educação e 

muito mais. Todos têm direito a esses direitos, sem discriminação (tradução nossa). 
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humanos não foram dados, ou revelados, mas conquistados, e muitas vezes à custa de 

sacrifícios de vidas. (CASTILHO, 2018, p.43) 

 

Portanto, entende-se que tratam-se de nomenclaturas diferentes, mas que possuem o 

mesmo valor que as revelam como temas essenciais que devem existir em toda sociedade que 

possua em suas bases conceitos como o estado democrático de direito. Assim sendo, os direitos 

fundamentais compreendem todos os posicionamentos jurídicos relativos ao ser humano, que 

foram adicionados ao texto da Constituição, devido ao seu conteúdo e importância, partindo do 

ponto de vista do Direito Constitucional positivo. 

 

2.2 Relação entre Políticas Públicas e Direitos Humanos 

 

Uma vez concluindo que as Políticas Públicas são ações governamentais organizadas 

com o objetivo de garantir direitos, a relação entre estas ações e os Direitos Humanos se mostra 

cristalina, pois estes são grupos de direitos também considerados objetos das Políticas Públicas, ou 

seja, temas das quais estas ações governamentais visam alcançar e que abrangem a todos os 

indivíduos sem distinções, assim como também são as Políticas Públicas. A respeito deste 

entendimento, Bucci afirma: 

 

Há uma estreita relação entre os temas das políticas públicas e dos direitos humanos. Pois 

uma das características do movimento de ampliação do conteúdo jurídico da dignidade 

humana é a multiplicação das demandas por direitos, demandas diversificadas e 

pulverizadas na titularidade de indivíduos. (BUCCI, 2001, p.13).  
 

Neste sentido, podemos mencionar como um importante exemplo de expressão das 

garantias de Direitos Fundamentais, o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. O referido artigo 

iniciando seu texto expressando que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza [...]” (BRASIL, 1988, Art. 5º, s.p), já demonstra que o ordenamento brasileiro está de 

acordo com o tema dos direitos fundamentais, direitos estes que são reconhecidos em todo o 

mundo. Assim sendo, o direito à educação se releva presente também em nosso ordenamento, 

passível de ser garantido e protegido pelo Estado brasileiro e as políticas públicas se mostram como 
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ferramentas eficazes na promoção do acesso à educação. 

 

3 EDUCAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA 

 

O fato, por si só, de assimilarmos que o direito à educação faz parte do grupo dos 

direitos fundamentais, não nos permite uma completa concepção de sua importância. É preciso 

entender que o Estado é o agente que tem a obrigação de garantir a promoção destes direitos de 

formas técnicas e coordenadas. Neste sentido, afirma Piovesan (2012, p.84), “Isto é, os direitos 

civis e políticos não se restringem a demandar a mera omissão estatal, já que a sua implementação 

requer políticas públicas direcionadas”. Dessa maneira, direito a educação é garantia constitucional 

e política pública da educação constitui instrumento necessário à realização do direito fundamental 

a educação. 

 

3.1 A Educação como Direito Universal 

 

Para que possamos conhecer a universalidade do direito à Educação, é preciso entender 

o que significa dizer que um direito é universal e um dos documentos que melhor define esta 

característica é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que prevê a garantia de direitos a 

toda a humanidade. Sobre este tema, Bobbio afirma: 

 

Somente depois da Declaração Universal é que podemos ter a certeza histórica de que a 

humanidade — toda a humanidade — partilha alguns valores comuns; e podemos, 

finalmente, crer na universalidade dos valores, no único sentido em que tal crença é 

historicamente legítima, ou seja, no sentido em que universal significa não algo dado 

objetivamente, mas algo subjetivamente acolhido pelo universo dos homens (BOBBIO, 

2004, p.18) 

 

Portanto, a característica de universalidade de um direito está diretamente ligada ao 

próprio ideal no qual a Declaração Universal dos Direitos do Homem se baseia, ou seja, no ideal 

de alcançar a todos os povos e nações, no que diz respeito a garantia de direitos. Neste sentido, 

afirma Bobbio (2004, p.79), “O que caracteriza os chamados direitos fundamentais [...] é o fato de 
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serem universais, ou seja, de valerem para todo homem, independentemente da raça, da 

nacionalidade, etc”. 

O direito a educação está presente na Declaração dos Direitos do Homem, em seu artigo 

26, do qual prevê que “Toda a pessoa tem direito à educação” (PARIS, 1948, Art. 206, s.p), 

demonstrando claramente que o direito a educação faz parte dos direitos básicos da humanidade e 

assim possuindo a característica de universalidade. Portanto, assim como os direitos fundamentais, 

o direito à educação deve ser garantido a todos os cidadãos, sem qualquer distinção. 

Outro tema que reforça o entendimento de que a educação é um direito universal, está 

no sentido de que a educação serve como base para o alcance de outros direitos, como considera 

Rocha e Carmo (2014), quando afirmam que “Através do acesso à educação se dá o processo de 

aperfeiçoamento [...] na medida em que os indivíduos se tornam mais capacitados a reconhecer e 

exigir as garantias do Estado na proteção dos seus direitos e na crítica às violações dessas garantias 

fundamentais”. Assim, podemos concluir que a existência do direito está condicionada a garantia 

estatal de sua realização. 

 

3.2 O Dever do Estado em Garantir o Direito à Educação 

 

Constatar que os direitos humanos estão relacionados com o conceito de Constituição 

é premissa para que possamos entender em que medida o Estado possui a responsabilidade não só 

na promoção, mas também na proteção dos direitos fundamentais, dentre eles, o direito à educação. 

A respeito deste conceito Rios e Carvalho (2018, p.270) consideram que “[...] enquanto norma 

jurídica escrita, apresenta existência real e, ao mesmo tempo, compromisso material gerando ao 

Estado a obrigação de proteção e promoção de direitos a todos os homens”. Portanto, estando um 

direito materializado e difundido na sociedade, o Estado recebe a responsabilidade quanto à 

efetivação deste direito, por ser o órgão com capacidade para exigir dos cidadãos seu cumprimento 

e eventuais sanções para os que não os cumpram. 

Porém, para que um direito receba validade e assim caráter obrigacional, deve ser 

materializado de forma a seguir alguns princípios como por exemplo: o princípio da legalidade, 

que é a base da validade das normas jurídicas. Sobre este tema Bucci (2006, p.37) afirma que “A 
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realização das políticas deve dar-se dentro dos parâmetros da legalidade e da constitucionalidade, 

o que impliquem que passem a ser reconhecidos pelo direito – e gerar efeitos jurídicos – os atos e 

também as omissões que constituem cada política pública”. 

A Constituição Federal de 1988 possui previsões expressas que embasam a obrigação 

estatal no que diz respeito a garantia do direito à educação aos cidadãos, como é o caso do artigo 

6º que prevê: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. (BRASIL, 1988, s.p). Ainda neste 

sentido, o artigo 205, também da Constituição Brasileira, reforça ainda mais o dever que o Estado 

possui, em garantir o acesso à educação por parte dos brasileiros, quando prevê: “Art. 205. A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (BRASIL, 1988, s.p). 

Além da Constituição Federal, o ordenamento jurídico brasileiro possui outros códigos 

que tratam da educação, como é o caso da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que versa sobre 

as diretrizes e bases da educação nacional. Em seu artigo 3º, a lei prevê os princípios que devem 

basear o ensino, dos quais podemos destacar os princípios da igualdade, da gestão democrática do 

ensino, qualidade e a própria garantia do direito à educação, como prevê: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de 

condições para o acesso e permanência na escola [...] VIII - gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino [...] IX - garantia de 

padrão de qualidade [...] XIII - garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo 

da vida. (BRASIL, 1996, s.p) 

 

Ainda de acordo com a Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, a esfera Estadual fica 

incumbida de definir, autorizar, elaborar e executar diversas ações, no âmbito de políticas que 

promoverão a efetividade no acesso à educação, dos quais podemos destacar o ordenamento 

previsto no inciso III do artigo 10, que prevê: “Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: III - elaborar 

e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de 

educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos seus Municípios”. (BRASIL, 1996, 
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s.p). Já no âmbito municipal, o inciso I do artigo 11 da referida lei, mostra que as obrigações dos 

órgãos públicos em relação às políticas públicas estão evidentes, do qual prevê: “Art. 11. Os 

Municípios incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 

dos seus sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos 

Estados” (BRASIL, 1996, s.p). 

O Plano Nacional de Educação (PNE), que entrou em vigor em 25 de junho de 2014 e 

que figura como uma das bases para as políticas públicas educacionais no Brasil, possui vinte metas 

a serem alcançadas pelo poder público quanto ao desenvolvimento da educação, da qual podemos 

destacar, em relação ao ensino superior como delimitação do presente estudo, a Meta 12 que prevê: 

 

Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a 

taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 

quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público (BRASIL, 2014, s.p) 

 

O PNE ainda prevê dentro da Meta 12 a ampliação de benefícios voltados ao acesso 

quanto ao financiamento estudantil do nível superior, através do Fundo de Financiamento ao 

Estudante do Ensino Superior (FIES) e do Programa Universidade para Todos (PROUNI), como 

estratégias que fazem parte do planejamento do poder público em relação ao efetivo acesso dos 

estudantes ao ingresso e permanência nos cursos superiores, do qual prevê: 

 

12.20) ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - 

FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001, e do Programa Universidade 

para Todos - PROUNI, de que trata a Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, os 

benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente 

matriculados em cursos superiores presenciais ou a distância, com avaliação positiva, de 

acordo com regulamentação própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da 

Educação (BRASIL, 2014, s.p) 

 

A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) publicou uma 

notícia em seu site oficial intitulada: "Políticas Públicas - A Porta de Entrada para o Ensino 

Superior", no dia 12 de dezembro de 2018, na qual citou os resultados de uma pesquisa 

denominada: “Eleições 2018 e Educação – Percepções sobre políticas públicas, governos e o 

processo educacional do Brasil”, realizada pela referida associação no mesmo ano, em que 
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demonstra que a sociedade reconhece a responsabilidade estatal em garantir o acesso ao ensino 

superior. De acordo com a ABMES (2018), “[...] 93% dos entrevistados acreditam que a 

responsabilidade pelo acesso à Educação Superior é majoritariamente governamental e que, entre 

as políticas públicas, o ProUni é o programa que oferece as melhores condições de acesso à 

Educação Superior [...]”. 

Neste sentido, fica evidente que o ordenamento jurídico brasileiro possui previsões que 

preveem e confirmam a obrigação do Estado em garantir o acesso à educação. Esta obrigação 

estatal é exemplificada principalmente pelas políticas públicas educacionais existentes em nosso 

ordenamento oferecidas aos estudantes brasileiros, nos quais se enquadram os estudantes que se 

encontram em fase de ingresso ao ensino superior. Assim sendo, é necessário ouvir dos próprios 

estudantes que se encontram nesta referida fase acadêmica, como se deu a intervenção dos órgãos 

educacionais responsáveis por garantir o direito à educação, no que diz respeito à preparação 

daqueles estudantes para o ingresso de uma nova etapa acadêmica, durante a pandemia. 

 

4 A PREPARAÇÃO PARA O INGRESSO AO ENSINO SUPERIOR, DURANTE A 

PANDEMIA CAUSADA PELO VÍRUS CAUSADOR DA COVID-19 

 

O direito à educação, assim como todos os outros direitos fundamentais, também é 

fruto de um longo período de lutas, sendo caracterizado por uma importante conquista da 

humanidade. Antes de ser considerado parte dos direitos fundamentais o direito à educação era 

submetido a recorrentes violações por parte de diversos agentes, naturais ou não, que agiam de 

forma a prejudicar e até a impedir seu acesso por parte dos cidadãos. Diante disso, o direito à 

educação não precisa ser apenas promovido, mas também protegido, uma vez que estes fatores 

violadores surgem na sociedade diariamente, como é o caso da Covid-19. 

Enquanto os cidadãos representam o público alvo do direito à educação, o Estado e as 

entidades educacionais, representam as partes que possuem a obrigação jurídica de promover este 

direito. O ordenamento jurídico brasileiro está repleto de previsões que obrigam os órgãos 

governamentais a garantir este direito através de inúmeras ações, como é o caso das políticas 

públicas educacionais. Portanto, o Estado em seus diversos âmbitos assim como as organizações 
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educacionais, devem atuar de modo a exigir que o acesso à educação seja efetivamente garantido 

por parte dos seus tutelados. 

A disseminação do vírus causador da Covid-19 gerou uma alteração no comportamento 

humano a nível global, da qual resultou no isolamento social que interferiu diretamente no acesso 

a diversos direitos. O direito à educação foi um dos que se viu mais ameaçado, uma vez que as 

medidas de contenção da disseminação do vírus atingiram as aulas presencias de forma abrupta, 

obrigando os órgãos governamentais a reverem a forma como realizam suas atividades. Assim 

sendo, faremos uma análise para verificar em que medida o acesso à educação, por parte dos alunos 

que estão em ingresso ao ensino superior, está sendo garantido no município de Belo Horizonte, 

MG. 

 

4.1 Covid-19 e o Isolamento Social em Belo Horizonte 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), na data de 31 de dezembro de 2019, publicou 

em seu site oficial que tomou conhecimento do surgimento de uma nova doença. Esta informação 

foi oriunda de um relatório produzido após o surgimento de um grupo de casos de pessoas com 

sintomas de pneumonia, iniciados na cidade de Wuhan, na República Popular da China. Tratava-

se da COVI-19, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2020) “[...] is the disease 

caused by a new coronavirus called SARS-CoV-2” 2. Portanto, este foi o marco inicial da pandemia 

que iria assolar o mundo no ano seguinte. 

No dia 11 de março de 2020, três meses depois de ter tomado conhecimento do 

surgimento da COVID-19, a OMS classificou a disseminação do vírus SARS-CoV-2, como sendo 

uma pandemia. A Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA-SUS, 2020) publicou 

que “Tedros Adhanom, diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou hoje (11) 

que a organização elevou o estado da contaminação à pandemia de Covid-19 [...]”, devido ao alto 

grau de disseminação geográfica que o vírus apresentou. Diante disso, surgiu a necessidade de que 

os órgãos governamentais de todo o mundo tomassem providências para frear o contágio. 

                                                           
2 [...] é a doença causada por um novo coronavírus denominado SARS-CoV-2 (tradução nossa). 
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Os órgãos governamentais receberam um enorme desafio, na medida em que ainda 

pouco se sabia a respeito do vírus SARS-CoV-2, pois se tratava de um novo micro-organismo ainda 

não catalogado em estudos anteriores. Porém algumas características já haviam sido constatadas 

desde seu surgimento. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde: 

 

As evidências disponíveis atualmente apontam que o vírus causador da COVID-19 pode 

se espalhar por meio do contato direto, indireto (através de superfícies ou objetos 

contaminados) ou próximo (na faixa de um metro) com pessoas infectadas através de 

secreções como saliva e secreções respiratórias ou de suas gotículas respiratórias, que são 

expelidas quando uma pessoa tosse, espirra, fala ou canta (OPAS, 2020, s.p). 

 

Portanto, diante da característica de alto contágio que o vírus apresentou, se espalhando 

por contato direto entre as pessoas, foi necessário a adoção de medidas que freassem o contágio 

entre as pessoas da forma como estava acontecendo. 

Diante dos altos índices de contágio, os órgãos governamentais locais começaram a 

adotar procedimentos em resposta a este problema. Uma das primeiras medidas adotadas pela 

prefeitura de Belo Horizonte, foi a publicação do Decreto nº 17.297, no dia 17 de março de 2020 

que declarou em seu artigo 1º “a existência de situação anormal caracterizada como SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública, ocasionada por aumento brusco, significativo e transitório 

da ocorrência de doenças infecciosas causadas por vírus” (BELO HORIZONTE (MG), 2020, s.p). 

Assim sendo este o marco inicial das mudanças na rotina dos belorizontinos. 

Estando a cidade de Belo Horizonte sob o Estado de Emergência, a prefeitura do 

município passou a adotar medidas visando a diminuição do contágio do vírus entre as pessoas. O 

Decreto nº 17.304, de 18 de março de 2020, determinou “[...] a suspensão temporária dos Alvarás 

de Localização e Funcionamento e autorizações emitidos para realização de atividades com 

potencial de aglomeração de pessoas [...]” (BELO HORIZONTE (MG), 2020, s.p). Portanto uma 

das principais medidas que os órgãos governamentais adotaram para diminuir a propagação do 

vírus, foi proceder com ações que visam impedir aglomerações, resultando no distanciamento 

social. 

As medidas que visam proceder com o distanciamento social atingiram as principais 

atividades que, por sua natureza, provocam aglomerações, como é o caso das aulas presenciais nas 
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escolas. No dia 18 de março de 2020, a Secretaria Municipal de Educação publicou a Portaria 

SMED nº 102/2020, a qual “Dispõe sobre interrupção das atividades escolares nas escolas 

municipais e creches parceiras, integrantes do Sistema Municipal de Ensino, em razão de epidemia 

causada pelo Coronavírus – COVID-19” (BELO HORIZONTE (MG), 2020, s.p). Portanto, o 

distanciamento social não atingiu somente atividades culturais, mas também pedagógicas. 

Diante da realidade a qual a pandemia submeteu o município de Belo Horizonte, ficou 

evidente necessidade de permanecer vigente com o isolamento social nas escolas. O Poder 

Executivo Municipal, na data de 18 de março de 2020, publicou o Ato da Presidência do CME/BH 

nº 002/20, do qual prevê a “Interrupção das atividades escolares nas escolas públicas municipais e 

privadas de Educação Infantil, integrantes do Sistema Municipal de Ensino de Belo Horizonte” 

(BELO HORIZONTE (MG), 2020, s.p). Diante disso, as aulas presenciais nas escolas do município 

ficaram suspensas por tempo indeterminado. 

Diante da facilidade com que o vírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, 

se dissemina e dos índices de mortalidade existentes, as autoridades governamentais ficaram 

obrigadas a adotarem medidas que visam frear o contágio do micro-organismo. Uma das medidas 

mais eficazes está em proceder com o distanciamento social, o que gerou a suspensão das aulas 

presenciais nas escolas do município de Belo Horizonte em Minas Gerais. Portanto, faz-se 

necessário analisar em que medida o acesso ao direito à educação foi prejudicado e/ou garantido, 

por parte dos estudantes que se encontram em fase de preparação para o ingresso ao ensino superior. 

 

4.2 A Preparação dos Estudantes para o Ingresso ao Ensino Superior 

 

A pandemia ocasionada pela COVID-19 em 2020 resultou na suspensão das aulas 

presenciais nas escolas do município de Belo Horizonte, como um meio de frear a disseminação 

do vírus. Diante disso, questiona-se em que medida os direitos fundamentais, como o direito à 

educação, está sendo garantido ou prejudicado. Neste sentido revela-se necessário realizar a 

presente pesquisa com o objetivo de saber se o direito à educação foi garantido, especificamente, 

aos estudantes que estão em preparação para o ingresso ao ensino superior, como se deu esta 

garantia e quais situações surgiram diante do cenário pandêmico. 
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Desejando alcançar respostas válidas e concretas para este questionamento, foi 

necessário adotar uma metodologia de pesquisa. Porém antes disso, deve-se primeiro conhecer o 

conceito de metodologia, que de acordo com Rocha et al. (2017, p.62), “Em síntese, a metodologia 

consiste no caminho de verificação da hipótese de pesquisa”. Portanto, o presente estudo visa 

perguntar aos próprios estudantes a respeito dos métodos de preparo para o ingresso ao ensino 

superior que estão, ou não, sendo ofertados pelas instituições de ensino. 

Ainda quanto à validade da pesquisa, esta deve-se pautar em princípios que 

proporcionem credibilidade ao estudo. Conforme afirmam Mezzaroba e Monteiro (2009, p. 58 

apud ROCHA, 2017, p. 62) “a utilização de métodos implica oferecer transparência e objetividade 

à investigação, que, assim, poderá ser submetida à verificação, uma vez que explicita com clareza 

os critérios metodológicos adotados”. Portanto, alguns dos principais fatores que proporcionam 

validade e credibilidade a uma pesquisa é o fato de o trabalho permitir sua verificação, que é 

possível se o estudo foi realizado seguindo métodos válidos. 

Quanto ao Método o presente estudo possui características tanto do Indutivo, quanto 

do Dedutivo. O tema estudado demonstrou inicialmente a revelação de uma lacuna quanto aos 

conhecimentos, resultando em hipóteses as quais foram respondidas baseando-se nas premissas 

apresentadas pelos participantes da pesquisa. Portanto, o estudo apresentado tem como base o 

Método Hipotético-dedutivo, que permitiu analisar os resultados de respostas oriundas de um 

questionário on-line, realizando-se a busca pelos dados através de um procedimento lógico, do qual 

afirmam Severino; Marconi e Lakatos apud Rocha et al.:  

 

Hipotético-dedutivo: Procedimento com características comuns aos dois anteriores. 

“Inicia-se pela percepção de uma lacuna nos conhecimentos, que resulta na formulação de 

hipóteses. Os fenômenos abrangidos pela hipótese são testados por meio de inferência 

dedutiva”. (SEVERINO, 2007; MARCONI e LAKATOS, 2009 apud ROCHA et al 2017, 

p. 65) 

 

Com base nesses pressupostos metodológicos, o presente estudo ofereceu um 

questionário on-line, direcionado a grupos de estudantes que se encontram em fase de preparação 

para ingresso ao ensino superior. Assim, utilizou-se o método por Amostragem Aleatória Simples, 

do qual conforme Mendes (2019, s.p), “É um método confiável de obter informações em que cada 
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membro de uma população é escolhido aleatoriamente [...]”. Neste sentido, o questionário não foi 

direcionado aos estudantes observado suas características personalíssimas, mas sim o simples fato 

de se encontrarem em fase de ingresso ao ensino superior. 

Quando a natureza, este estudo observou características de Pesquisas Quantitativas, 

uma vez que a análise se deu a aspectos comportamentais e o método principal de coleta dos dados 

foi a utilização de um questionário. Neste sentido Silva (2006, p. 32 apud ROCHA et al, 2017, p. 

63) afirma que as Pesquisas Quantitativas se baseiam numa filosofia “comportamentalista” 

possuindo como métodos frequentes a utilização de “questionários”. Portanto, o presente estudo se 

enquadra no grupo de Pesquisas Quantitativas como natureza, com o objetivo de analisar o 

comportamento das instituições educacionais bem como dos próprios alunos. 

Esta pesquisa ainda possui características que a classifica como sendo uma Pesquisa 

Exploratória, uma vez que o questionário foi respondido por pessoas que vivenciaram na prática 

as situações analisadas. Segundo Gil (2009, p. 41-42 apud ROCHA et al, 2017, p. 64), a Pesquisa 

Exploratória envolve “entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado”. Sendo assim, as pessoas que tiveram as experiências práticas analisadas, foram os 

estudantes que estavam vivendo o momento de preparo para o acesso ao ensino superior, no 

município de Belo Horizonte, durante o isolamento social no ano de 2020. 

 

4.3 Apresentação dos Dados 

 

O principal Instrumento de Coleta de Dados utilizado na pesquisa em questão, foi um 

questionário. Segundo Severino; Marconi e Lakatos (2007, 2009 apud ROCHA et al 2017, p. 65), 

o questionário se caracteriza por um “conjunto de questões que se destinam a levantar informações 

escritas por parte de sujeitos pesquisados”. Assim sendo, o questionário citado possuiu perguntas 

que visaram prioritariamente responder se os alunos receberam suporte das escolas, de que forma 

esse suporte se deu e quais situações de revelaram durante o preparo destes ao ingresso ao ensino 

superior. 

O questionário utilizado no presente estudo foi produzido através do aplicativo de 

gerenciamento de pesquisas lançado pelo Google denominado Google Forms, e foi difundido de 
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forma on-line, obedecendo as políticas de distanciamento social vigentes. Seu acesso se deu através 

do seguinte link: < https://forms.gle/mZpRpVno8EHPS8yq7 > o que permitiu com que os 

entrevistados respondessem as perguntas através do computador, dos aparelhos móveis ou através 

de qualquer aparelho que possua conexão com a internet e o questionário apresentou perguntas das 

quais permitiram respostas objetivas e também discursivas. A Figura 1 apresenta a parte inicial do 

questionário como demonstração: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Apresentação do Questionário 

https://forms.gle/mZpRpVno8EHPS8yq7
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Objetivando conhecer de forma prévia e simplificada o perfil dos estudantes que 

participaram da pesquisa respondendo ao questionário, foi perguntado se eles estudavam na rede 

pública ou particular de ensino. Esta pergunta obteve respostas de 32 pessoas. Foi constatado que 

59,4% dos estudantes estudavam na rede de ensino pública, enquanto 40,6% dos estudantes 

participantes faziam parte da rede particular de ensino. Sendo assim, quanto à rede de ensino, 

verificou-se que o perfil dos estudantes participantes foi equilibrado, conforme demonstra a Figura 

2 a seguir: 

 

Figura 2 – Análise do perfil dos estudantes 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

  

Foi perguntado aos estudantes, que estavam participando da pesquisa respondendo ao 

questionário, se estes estavam ou não se preparando para o ingresso ao ensino superior, com o 

objetivo de conhecermos se eles faziam parte do grupo de pessoas que poderiam subsidiar o 

presente estudo. Esta pergunta obteve a resposta de 31 pessoas. Foi constatado que 93,5% dos 

entrevistados estavam se preparando para o ingresso ao ensino superior de alguma forma, enquanto 

6,5% daqueles, não estavam se preparando. Portanto o questionário foi respondido em sua grande 

maioria por pessoas que, de alguma forma, possuíam o objetivo de alcançar o ensino superior, 

conforme demonstra a Figura 3 a seguir: 

 

 

 

 

Figura 3 – Análise para saber se os alunos estão se preparando ou não 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

Tendo como objetivo saber se os estudantes estavam recebendo suporte educacional 

por parte das instituições, foi perguntado se a escola da qual fazem parte, estava ou não oferecendo 

a eles algum tipo de suporte quanto à preparação para o ingresso ao ensino superior, apontando 

como exemplo a preparação para a política pública educacional do ENEM. Esta pergunta obteve 

respostas de 32 pessoas. Constatou-se que 56,3% dos entrevistados estavam recebendo algum tipo 

de suporte educacional, enquanto 43,8% não estava. Diante disso, revela-se que quase metade dos 

entrevistados não estavam recebendo suporte por parte das instituições educacionais no período da 

pandemia, conforme mostrado na Figura 4 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Análise para saber se as escolas estavam oferecendo suporte aos estudantes 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

Foi perguntado aos estudantes, que estavam recebendo apoio educacional, de que 

forma este suporte estava sendo oferecido por parte das instituições educacionais, sendo esta uma 

questão a qual permitiu respostas discursivas. Esta pergunta recebeu respostas de 17 pessoas. 

Constatou-se que estes estudantes receberam suporte de forma online através de aulas síncronas e 

assíncronas, monitorias, simulados, oficinas e apostilas. Portanto, o principal meio do qual as 

instituições utilizaram para oferecer suporte quanto á preparação dos estudantes para o ingresso ao 

ensino superior, foi o virtual, conforme demonstrado nas Figuras 5 e 6 a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Análise para saber de que forma as instituições estavam oferecendo o suporte educacional 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Análise para saber de que forma as instituições estavam oferecendo o suporte educacional 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

Objetivando abranger tanto os estudantes que estavam recebendo suporte educacional 

quanto os que não estavam, foi perguntado se estes estavam se preparando para o ingresso ao ensino 

superior através de alguma outra forma alternativa à oferecida pela instituição educacional. Esta 

pergunta recebeu a resposta de 32 pessoas. Constatou-se que 59,4% dos entrevistados estavam 

recorrendo a formas alternativas de preparação, ao passo que 40,6% dos entrevistados não estavam 

se preparando por meio de formas alternativas. Portanto, conclui-se que quase metade dos alunos 

recorreram a formas de preparo por meios próprios, conforma demonstrado na Figura 7 a seguir: 

 

 

Figura 7 – Análise objetivando saber se os estudantes estavam se preparando por meios próprios 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

Foi perguntado aos estudantes, que estavam se preparando por meios alternativos, de 

que forma este preparo estava sendo feito por eles, sendo esta uma questão a qual permitiu respostas 

discursivas. Esta pergunta recebeu respostas de 18 pessoas. Constatou-se que estes estudantes 

recorreram a cursos online, como por exemplo: cursos oferecidos pelo Serviço Social da Indústria 

(SESI), vídeo aulas publicadas na plataforma Youtube, resoluções de simulados pertencentes a 

própria política pública educacional do ENEM e até revisando anotações antigas produzidas pelos 

próprios estudantes, conforme demonstrado nas Figuras 8 e 9 a seguir: 

 

Figura 8 – Análise objetivando saber deque forma os estudantes se preparavam por meios alternativos 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Figura 9 – Análise objetivando saber deque forma os estudantes se preparavam por meios alternativos 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

Foi perguntado aos estudantes quais situações surgiram no dia a dia deles, em relação 

à preparação para o ingresso ao ensino superior, durante o cenário de isolamento social, resultante 

da pandemia pelo vírus causador da Covid-19, no ano de 2020, sendo esta uma questão a qual 

permitiu respostas discursivas. Esta pergunta recebeu respostas de 23 pessoas. Constatou-se que 

estes estudantes apresentaram dificuldade no aprendizado nas atividades online, devido a 

dificuldade em manter o foco causada pelas distrações, falta de estímulo para estudar, estresse pela 

falta de interação social, cansaço causado pelo computador, dificuldade em sanar dúvidas com os 

professores e procrastinação, conforme demonstrado nas Figuras 10 e 11 a seguir: 
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Figura 10 – Análise objetivando saber deque quais situações surgiram, durante os estudos, durante o cenário 

pandêmico 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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Figura 11 – Análise objetivando saber deque quais situações surgiram, durante os estudos, durante o cenário 

pandêmico 
 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
 

As atividades virtuais foram uma das principais ferramentas utilizadas para a promoção 

do acesso à educação por parte das instituições de ensino. Esta realidade está de acordo com a 

primeira Nota Técnica: Ensino a distância Educação Básica frente à pandemia da Covid-19, 

publicada pela organização da sociedade civil Todos Pela Educação (2020, p. 6) a qual afirma que 

“Frente ao atual momento, soluções de ensino remoto podem contribuir e devem ser 

implementadas. Mas, considerando seu efeito limitado, é preciso cuidadosa normatização e, desde 

já, atenção ao planejamento de volta às aulas”. Portanto apesar das atividades virtuais 

representarem uma alternativa, necessita de controle técnico e jurídico. 
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A análise do questionário revela que as instituições de ensino, assim como os órgãos 

governamentais, têm recorrido a diversas alternativas para garantir o acesso à educação por parte 

dos estudantes. Isso confirma o entendimento de Rios e Carvalho (2018) de que para ocorrer uma 

efetiva promoção dos direitos humanos existe a necessária modificação das posturas de modo a 

adequar às realidades impostas, no que diz respeito a preocupação com o ser humano. Portanto, os 

órgãos governamentais e as instituições educacionais têm se adequado visando garantir o direito à 

educação, diante da nova realidade imposta pela pandemia da Covid-19, no município de Belo 

Horizonte. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os direitos fundamentais hoje materializados são frutos de um longo período de lutas 

e conquistas da humanidade, que antes era submetida a recorrentes violações. Dentre estes direitos, 

está o direito à educação, que também é caracterizado por ser uma importante conquista e que faz 

parte dos direitos fundamentais, como mais uma exigência e não uma concessão por parte da 

humanidade. Isso significa que estes direitos não devem apenas ser garantidos, mas também 

protegidos, uma vez que as situações que podem resultar em violações dos direitos fundamentais, 

surgem diariamente. 

Se de um lado os cidadãos figuram como os destinatários, do outro o Estado figura 

como o garantidor destes direitos, possuindo a obrigação de garanti-los. Isso se faz devido ao fato 

de que os órgãos governamentais são organizações que atuam como representantes dos cidadãos e 

que assim possuem força jurídica para exigir que estes direitos, como o direito à educação, sejam 

garantidos a todos sem distinção. Sendo assim, uma das formas mais eficazes de promover o aceso 

a educação é através de políticas públicas, que são ações governamentais coordenadas com o 

objetivo de dar funcionamento à “máquina” governamental. 

Ao longo dos anos, o Estado tem promovido essas ações com o objetivo de garantir o 

acesso à educação por parte dos brasileiros, porém diversos fatores dificultadores podem surgir no 

percurso. É o caso da pandemia a nível global causada pela disseminação do vírus SARS-CoV-2, 

causador da doença Covid-19, fazendo com que os órgãos governamentais do município de Belo 
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Horizonte adotassem medidas que visavam frear a disseminação do vírus, como a suspensão das 

aulas presenciais, resultando no distanciamento social, o que representou um importante obstáculo 

no que diz respeito à garantia do direito à educação. 

As medidas de isolamento social afetaram diretamente os estudantes que se 

encontravam em fase de preparação para o ingresso ao ensino superior. Isso porque esta é uma fase 

que exige destes estudantes muita dedicação e exige também dos preparadores muito afinco quanto 

à tarefa de promover o treinamento eficaz para que os alunos alcancem seus objetivos em relação 

ao ingresso ao ensino superior. Portanto, questiona-se em que medida e de que forma o direito à 

educação foi garantido a estes estudantes e quais situações surgiram diante do cenário imposto pela 

pandemia. 

Objetivando responder a esse questionamento, o presente estudo ofereceu aos próprios 

estudantes a oportunidade de responderem a um questionário difundido de forma online, através 

da ferramenta Forms, do Google. Este questionário possuiu perguntas objetivas e discursivas e 

permitiu com que os alunos o respondessem através de computadores, dos próprios celulares ou 

qualquer aparelho com acesso à internet, respeitando assim o distanciamento social exigido no 

período. Trata-se de uma pesquisa aleatória, tendo as respostas revelando aspectos positivos, mas 

também aspectos negativos. 

Um dos principais aspectos positivos revelados no presente estudo foi o fato de que a 

maioria das instituições educacionais têm se moldado à nova realidade imposta pela pandemia, 

com o objetivo de continuar garantindo ao acesso à educação aos alunos através de aulas, simulados 

e atividades, todas de forma online. Por outro lado, como principal aspecto negativo apresentado 

pelos alunos, foi o fato de que as atividades online oferecem dificuldades em relação à manter o 

foco e concentração, devido às diversas distrações que o ambiente familiar oferece bem como a 

dificuldade de se manter disciplinado quanto à regularidade dos estudos. 

Conclui-se que apesar das alternativas buscadas pelas instituições educacionais e 

governamentais ainda necessitarem de constantes adequações e regulamentações, constatou-se que 

estes órgãos têm buscado adequações em suas ações para garantir o acesso à preparação dos alunos 

em fase de ingresso ao ensino superior, mudando seu comportamento tradicional. Neste sentido, 

considerando que o direito à educação faz parte do rol dos direitos fundamentais, faz-se presente 
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na sociedade o entendimento de Rios e Carvalho (2018, p. 263), quando afirmam que “Para uma 

verdadeira efetivação dos direitos humanos há também necessidade de mudanças de posturas, de 

vida honesta e preocupação com as demais pessoas”. 
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