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EDUCAÇÃO

DEIXEM SEUS FILHOS (AS) EM CASA
O povo brasileiro entende os perigos 

e não aprova o retorno escolar durante 
a pandemia. Uma pesquisa feita pelo 
Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pú-
blica e Estatística), divulgada no início de 
setembro, revela que 72% da população 
é contra a volta às aulas presenciais, sem 
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antes ter a vacina de combate à Covid-19. 
Outro estudo feito pela Fiocruz estima 

que a volta às aulas pode expor ao vírus 
cerca de 9,3 milhões de brasileiros, com 
problemas crônicos de saúde e que per-
tencem a grupos de risco de Covid-19. O 
levantamento aponta que estudantes que 

convivem na mesma casa com pesso-
as com esse perfil, podem levar o vírus 
para seus familiares.

Por isso, vamos exigir dos gover-
nantes que respeitem a vontade dos 
brasileiros e retrocedam com sua in-
tenção de retorno escolar. 

Pais, familiares, alunos e a comuni-
dade escolar estão apreensivos com a 
intenção dos governos de determinar o 
retorno escolar, mesmo com a pande-
mia da Covid-19 sem controle no país. O 
Brasil alcança a marca de 138 mil mortos 
e mais de 4 milhões de infectados pela 
doença. As mortes diárias chegam a 
800 pessoas e 37 mil contaminados em 

24 horas. Números que assustam diante 
ofensiva pela volta às aulas.

Existe uma política de minimizar a 
pandemia, apontando uma suposta me-
lhora nos níveis de contaminação e mor-
tes pela doença. No entanto, a curva de 
casos e óbitos é muito alta, os governos 
não fazem testagem em massa, têm fle-
xibilizado a quarentena e agora querem 

impor a reabertura das escolas. 
As Secretarias de Educação estão di-

zendo que vão garantir protocolos de 
segurança para combater a pandemia. 
No entanto, mesmo antes da pande-
mia, as escolas já refletiam uma brutal 
precariedade, com falta de produtos 
básicos de higiene e com salas de aulas 
superlotadas.

De acordo com último Censo 
Escolar, as escolas públicas 
têm 37,8 milhões de alunos 
matriculados no ensino 
fundamental e médio, além dos 
mais 2,5 milhões de professores 
que lecionam no país.  Pessoas 
que estarão circulando e 
sendo expostas ao risco de 
contaminação e de levar a 
doença para seus familiares.

volta às aulas presenciais, 
só depois da pandemia
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ESCOLAS COMO FOCO DE CONTAMINAÇÃO 
Em Manaus (AM), a volta às aulas fez explodir casos de contaminação. 

Em menos de 10 dias de retorno escolar, mais de 600 professores con-
traíram a doença. Após a volta às aulas, em 10 de agosto, mais de 100 
escolas registraram casos de estudantes e professores contaminados.

No Maranhão, as escolas particulares reabriram e tiveram que fechar 
pelo grande número de casos.

Exemplos que mostram a necessidade de manter as escolas fechadas 
para proteção da vida e da saúde da comunidade escolar. 

Na cidade de São Paulo, epicentro da pandemia no país, o prefeito 
Bruno Covas recuou da volta às aulas na rede municipal após os resulta-
dos de um estudo que avaliou quantas crianças já tiveram contato com 
a Covid-19 na cidade. O estudo com 6 mil crianças, entre 4 e 14 anos, 
revelou que pelo menos 16% tiveram contato com a doença. Entretanto, 
dessas crianças, 64% não manifestaram a doença. 

NO EXTERIOR, VOLTA ÀS AULAS PODE LEVAR À SEGUNDA ONDA DE CONTÁGIO
Em países como a Itália e Portugal, que atualmente tem a pandemia 

sob controle e a contaminação e as mortes em declínio, a volta às aulas 
é apontada como preocupante, já que existe a possibilidade, de acordo 
com especialistas, de uma segunda onda de contaminados. 

Na França, após o retorno escolar, 80 escolas foram fechadas após sur-
to de contaminação. Outro exemplo nada animador foi em Israel, onde 
após uma semana de abertura das escolas, no início do setembro, pelo 
menos 1.800 pessoas testaram positivo para a doença, o que levou ao 
fechamento de cerca de 200 instituições de ensino. 

LUCRO ACIMA DA VIDA 

NOS ESTADOS, COMUNIDADE ESCOLAR RESISTE
Em São Paulo e no Rio Grande do 

Sul, os governos estão promoven-
do uma retomada gradativa da co-
munidade acadêmica, convocando 
professores e o corpo diretivo ain-
da em setembro, para o reforço de 
alunos, com retorno do calendário 

EM DEFESA DA VIDA

Não se engane. Os governos querem a reabertura das escolas porque lucram com isso. 
O que está em jogo é o interesse mercadológico, junto aos tubarões do ensino. Há ain-
da um processo de privatização, através de parcerias público-privadas, com o objetivo de 
transferir as aulas online para empresas de educação especializadas neste tipo de serviço.

Outro interesse no retorno das aulas é para beneficiar os patrões que querem 
liberar a mão de obra, principalmente das mulheres, que durante a pandemia são 
as responsáveis pelo cuidado dos idosos e crianças, ou seja, tem o objetivo de 
ampliar a exploração, quando deveriam garantir a quarentena geral para todos. 

A Central reafirma sua política pela 
quarentena geral a todos os trabalha-
dores. Reforça ser uma irresponsabili-
dade e uma política criminosa dos go-
vernos colocar milhares de estudantes 

nas ruas. É preciso debater as ferramentas 
de luta construída pela classe trabalhadora, 
para defender a vida e apontar a resistência 
contra os governos, com os educadores na 
linha de frente. Vamos nos mobilizar com 

escolar previsto para outubro. 
A pressão para o retorno por parte dos 

governos ocorre em Minas Gerais, Bahia, 
Maranhão, Pará, Pernambuco, Goiás, 
Acre, Tocantins, Rio de Janeiro, Piauí, Per-
nambuco. Em todas essas regiões a luta 
da comunidade acadêmica segue forte 

contra esse indicativo. 
A CSP-Conlutas está com uma 

forte campanha contra a volta às 
aulas no período da pandemia. Um 
manifesto nacional foi elaborado, 
assim como cards para as redes so-
ciais contra o retorno prematuro.

indicativo de greves e paralisações e 
radicalizar as ações contra os governos 
que querem impor o retorno escolar. 
Vamos à luta em defesa da vida. Escolas 
fechadas, vidas preservadas!
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