
   

 

NOTA DE REPÚDIO 

 

À DECLARAÇÃO DO SENHOR MAYCON ROBERTO HACK NO PROGRAMA SÃO CHICO ONLINE, 

SOBRE OS PROFESSORES E ALUNOS ACERCA DO RETORNO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS 

 

O Fórum Municipal de Educação - FME, o Conselho Municipal de Educação – COMED e o 

Sindicato dos Servidores Públicos de São Francisco do Sul, instâncias de representação social e de 

categorias, diante da recente repercussão no município e em especial em toda a comunidade 

escolar, em forma conjunta vêm a público repudiar a declaração feita pelo Sr. Maycon Roberto Hack, 

assessor da Câmara Municipal de São Francisco do Sul,  no último dia 13 em seu programa de 

notícias “São Chico Online”, onde tratava sobre o retorno às atividades presenciais nas escolas, 

declarando que professores e alunos não querem retorno às atividades já que os professores estão 

ganhando sem fazer nada e os alunos preferem fazer festinhas. 

Não bastasse o estado de calamidade pelo qual o mundo vem enfrentando na pandemia, com 
a perda de diversas vidas, a Educação Pública vem sendo alvo de pressão no sentido de um retorno 
às aulas presenciais. 

A fala do Sr. Maycon Roberto Hack, foi  extremamente inconveniente e digna do NOSSO 
REPÚDIO, uma vez que pesem as diversas manifestações acadêmicas, sanitárias e dos órgãos da 
saúde pública alertando para os riscos do retorno dos estudantes às escolas, sendo irresponsável tal 
comentário vindo de uma figura ligada ao Poder Legislativo, com base e argumentações isoladas da 
realidade em que enfrentamos. 

Ressaltamos que os professores que ora foram alvo de tamanha injustiça, assim como todos 
os profissionais da Educação, seguem firmes em prol dos estudantes, seguem vencendo e se 
superando a cada dia em prol dos estudantes. 

A volta às aulas no país coloca em risco não apenas crianças, adolescentes, professores e 
funcionários de escolas. O retorno também pode representar ameaça de contágio pela covid-19 para 
outros 9,3 milhões de adultos e idosos, e esse alerta é da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que 
divulgou estudo apontando os perigos que o retorno à sala de aula representa. Vale lembrar, que 
recentes pesquisas apontam que a grande maioria dos pais são contra o retorno das aulas 
presenciais em 2020. 

Portanto, não se trata da vontade dos professores ou alunos e sim de planejamento, 
responsabilidades e principalmente liberação pelas autoridades competentes. Tanto o FME quanto o 
COMED estão representados e participando junto a Secretaria de Educação em todo o processo de 
construção dos planos de contingência do Estado, Região e Município e é importante destacar que 



ninguém está de braços cruzados. Estamos todos envolvidos no PLANCON-EDU, um trabalho árduo, 
de muita responsabilidade que conta com várias mãos e principalmente junto a técnicos e 
especialistas capacitados para tal. Ainda assim, diante deste cenário de incertezas, inseguranças e 
pressão, lá estão nossos professores, lá estão os profissionais da Educação garantindo que a Escola 
chegue na casa dos estudantes, possibilitando que o aprendizado continue e mantendo o vínculo 
com os estes. 

Lembramos que historicamente no Brasil os profissionais da Educação convivem com o 
desrespeito com relação as suas condições de trabalho, seus salários defasados, cargas horárias e 
demandas desumanas quando comparadas com diversas outras categorias que exigem o 
mesmo nível de formação no desempenho de suas funções profissionais. Isso sim poderia ser pauta 
de debate e discussão nas mais variadas esferas púbicas.  

Em plena semana em que se comemora o Dia dos Professores é inadmissível um ataque 
público que retrata a falta de respeito e empatia por esses profissionais que resistem e acreditam 
que a Educação transforma.  

 

São Francisco do Sul, 14 de outubro de 2020. 

 

 
 


