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 Nós, profissionais da educação no estado de São Paulo e no município de Marília, 

em conjunto com membros da comunidade escolar, repudiamos, com veemência, o 

retorno das atividades presenciais nos estabelecimentos de ensino do estado de São 

Paulo, previsto para o mês outubro, mesmo com a pandemia ainda presente entre nós e 

sem garantias de segurança à comunidade escolar. 

 Sabemos que a pandemia da COVID-19 impõe prejuízos ao processo de ensino-

aprendizagem dos nossos educandos, das dificuldades de acesso às plataformas digitais 

de aprendizagem disponibilizadas pelo estado e dos prejuízos à saúde emocional de 

todos os segmentos da comunidade escolar. Entretanto, tudo isso suscita uma série de 

questionamentos: os prejuízos evidentes justificam o morticínio decorrente do aumento 

do fluxo, aglomeração e trânsito de pessoas? É possível recuperar ou minimizar os 

efeitos de todo esse período sem aulas no escasso período de dois meses, somente com 

35% de estudantes, em sistema de rodízio, e com 40% dos docentes impedidos de 

retornar por integrarem o chamado “grupo de risco”? Esse resultado justifica os perigos? 

Entendemos que não! Localidades, no Brasil e no exterior, que experimentaram a 

retomada das atividades de ensino presenciais, já experimentam uma segunda onda de 

contágio e mortes, retrocedendo a patamares anteriores e causando mortes que 

poderiam ser evitadas. 

 Somente quem vivencia cotidianamente a realidade da educação pública tem 

condições de mensurar os impactos do retorno das atividades neste momento em que o 

Brasil - que é o epicentro global da pandemia do coronavírus -, e o estado de São Paulo 

- (des)governado por João Dória, mesmo com ligeira redução na velocidade de contágio 

e mortes -, ainda apresentam indicadores desfavoráveis. 

O plano de retomada das aulas, em um momento onde a pandemia ainda está fora 

de controle no estado – são mais de 890 mil casos e 32 mil mortes, e os números seguem 

aumentando todos os dias –, demonstra claramente como João Dória prefere colocar os 

lucros da burguesia ( da qual faz parte seus amigos empresários) acima da vida da 

população. Estamos longe de um cenário ideal para o retorno às aulas presenciais e, 

mesmo assim, Dória força a mão para garantir uma “volta à normalidade”, mesmo com 

os trágicos números da pandemia. Assim como está sendo feito em outras áreas, a volta 

às aulas serve somente para atender ao lobby das entidades privadas de educação, que 

ignora o prejuízo à saúde coletiva da população e pressiona o governo para garantir seus 

lucros a qualquer custo. 

  A escola é um ambiente de aglomeração por natureza! Mesmo com muito diálogo 

e orientação, é impossível para os docentes privar os estudantes do contato próximo e 

fazê-los utilizar unanimemente os equipamentos de segurança obrigatórios (vide os 

próprios adultos que não o fazem). Inclusive, sequer sabemos se estado e município 



disponibilizarão termômetros, máscaras e álcool em gel na quantidade necessária. Uma 

boa parcela das unidades escolares não tem estrutura de ventilação adequada; faltam 

insumos básicos como giz e papel higiênico; os banheiros estão quebrados e/ou são 

insuficientes; e faltam profissionais do quadro de limpeza, que serão muitíssimos 

requisitados! Estes problemas são históricos e perpassam várias gestões estaduais e/ou 

municipais; logo, não há razão para crermos que serão sanados até outubro. 

 Não aceitaremos passivamente um retorno imposto sem a necessária discussão 

de tais questões com a comunidade escolar e as entidades de classe. Ao invés de ceder 

aos interesses dos grupos privados do setor da educação, que fazem lobby pelo retorno 

dado o número expressivo de matrículas trancadas em instituições privadas, entendemos 

que a obrigação do estado, nesse momento, é estabelecer estratégias adequadas para 

o próximo ano, visando mitigar os efeitos da pandemia para 2021, realizando formações 

complementares, modernizando estruturas, e garantindo que a volta às aulas só 

aconteça quando houver total segurança para toda a comunidade escolar. 

 

 

Marília, 25 de setembro de 2020 

 Assinam essa carta: 

 


