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Ofício Apacap - 002/2015 

 

À “Comissão de Ética” da ADUFRJ  

Rio de Janeiro, 03 de Julho de 2015 

 

Ref.: Solicitação de Excepcionalidade 

 

A Associação de Pais e Alunos do Colégio de Aplicação da UFRJ (APACAp) vem 

respeitosamente por meio desta formalizar o pedido de excepcionalidade para as 

crianças e adolescentes do CAp UFRJ, com a preservação integral das atividades 

letivas no CAp UFRJ durante o período de greve dos docentes da UFRJ e solicitamos a 

sua urgente apreciação e pronunciamento: 

a) Tendo em vista a carta aberta da APACAp lida na Assembléia Geral da 

ADUFRJ de 28/05/2015 na qual já foi solicitada a referida excepcionalidade;  

b)  Tendo em vista o endosso do pedido de excepcionalidade feito na Assembléia 

Geral da ADUFRJ de 03/07/2015 pelo presidente da APACAp;  

c) Tendo em vista a solicitação de excepcionalidade encaminhada ao CLG do CAp 

em reunião de pais e professores realizada no dia 30/06/2015 e constante da ata 

da referida reunião; 

Os pais apoiam as reivindicações dos docentes da UFRJ, mas se preocupam com os 

prejuízos e danos que o uso recorrente do instrumento de greve historicamente tem 

trazido para a comunidade de crianças, adolescentes e famílias do CAp. A vivência de 

uma greve não impacta igualmente os alunos de graduação, pós-graduação e do ensino 

básico. Por isso, a APACAp reitera, junto a esta comissão que seja acolhido o pedido de 
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excepcionalidade e preservação integral das atividades letivas no CAp UFRJ, 

considerando o perfil diverso dos estudantes – crianças e jovens de 6 a 17 anos – que, 

diferentemente dos estudantes universitários, não possuem autonomia para gerir suas 

rotinas.  

A greve rompe o processo de aprendizagem, descontinua as práticas pedagógicas de 

maneira muito mais impactante no CAp, além de desequilibrar as famílias porque pais 

trabalhadores passam, subitamente, a indispor das garantias de segurança e proteção dos 

seus filhos. Lembramos ainda as sucessivas interrupções que o CAp UFRJ sofreu ao 

longo dos últimos cinco anos, tendo passado  por duas greves seguidas, a última com 

duração de 110 dias. A vivência de três greves num período de apenas cinco anos 

acarreta prejuízos acadêmicos, emocionais e sociais numa dimensão que consideramos 

superior à possibilidade de reposição e recuperação.  

Tais preocupações e constatações nos levam a perguntar: será que a singularidade 

dos alunos do CAp e de seus professores e funcionários não devem ser consideradas 

como excepcionais num cenário de greve da universidade? Será que conferir um 

tratamento “igualitário” entre crianças e adultos é o mais justo e o mais correto frente ao 

nosso ordenamento jurídico? Defendemos aqui a proteção aos vulneráveis como 

princípio ético e, particularmente num contexto de greve, cabe-nos ressaltar a 

necessidade urgente de se reduzir danos a indivíduos que se encontram em uma etapa 

fundamental do seu desenvolvimento escolar e processo de formação para a cidadania.  

Em face do exposto, peço deferimento, 

 

 

______________________________________ 

Cassio Kuchpil - presidente 


