
A primeira semana da “greve sanita ria” (que na 
verdade e  um boicote individual e passivo, contra a deci-
sa o de Doria de impor um calenda rio de retorno a s aulas, 
desconsiderando qualquer participaça o da Apeoesp) pre-
cisa sofrer uma mudança de orientaça o polí tica e de me to-
do, para sair vitoriosa. 

Nesses primeiros dias, o governo na o conseguiu 
levar adiante o seu plano de normalizaça o gradativa, co-
meçando com 35% dos alunos. Isso por que apenas 5% 
compareceram. Quanto aos professores, o acatamento a  
“greve sanita ria” foi de 15%, o que indicou a desorganiza-
ça o coletiva. Esses nu meros, ainda que iniciais e proviso -
rios, mostram que ha  uma dissintonia entre professores e 
estudantes. O boicote por parte dos professores (“greve 
sanita ria”), que deveria ser massivo, na o se configurou, 
recaindo aos pais e estudantes a responsabilidade da vito -
ria inicial do movimento. A decisa o da assembleia virtual 
foi de que os professores, individualmente, fizessem um 
requerimento aos diretores de escolas justificando sua 
adesa o, e se colocassem por realizar as aulas remotas, o 
que significava entrar em contato com os alunos para inici-
ar esse trabalho. 

O governo, por sua vez, ameaçou com o corte de 
ponto aos que aderissem a  “greve sanita ria”. Assim, contou 
e conta com o poder de pressa o sobre os trabalhadores da 
educaça o, que se acham divididos entre os que tera o de 
permanecer em casa (grupo de risco), e os aptos a volta-
rem ao trabalho; entre os efetivos e os contratados; entre 
os que se colocaram pela “greve sanita ria” e foram para 
casa e os que permaneceram nas escolas. Os professores 
do grupo de risco, por essa condiça o, obrigatoriamente 
ficaram a  margem da “greve sanita ria”. A tentativa de ob-
ter uma declaraça o de solidariedade foi em va o. Aqueles 
que permaneceram nas escolas ficaram na depende ncia da 
campanha de que os pais na o enviassem seus filhos para 
as aulas presenciais. E os que se colocaram no trabalho 
remoto ficaram isolados em casa, sob intensa pressa o. 

O secreta rio da Educaça o, Rossielli, se precavendo 
de uma possí vel “greve sanita ria”, em janeiro, abriu cadas-
tro de contrataça o para 10 mil professores tempora rios. 
Essa massa de professores tempora rios, certamente, sera  
usada, caso necessite quebrar o boicote dos professores. 
Como os pais e alunos na o acataram o chamado do gover-
no, a manobra polí tica do secreta rio se inviabilizou. Por-
tanto, caso os professores na o massifiquem o boicote, a 

minoria que esta  na linha de frente ficara  isolada, contan-
do apenas com o boicote de pais e alunos. O governo sen-
tiu a estocada vinda da pequení ssima presença de estu-
dantes. Nos pro ximos dias, ira  fortalecer sua campanha 
junto a  populaça o, que continua temerosa com a retomada 
do alto í ndice de contaminaça o e mortes. 

Agora, diante da baixa adesa o a  “greve sanita -
ria” (15%), a direça o da Apeoesp e as correntes, em uma 
nova assembleia virtual, aprovaram o retorno dos profes-
sores a s suas escolas, para “convencer” os que ali perma-
neceram a aderirem ao boicote. E constituí rem “comite s 
de vigila ncia por grupos de escolas”, junto com pais e alu-
nos, para fiscalizarem e denunciarem as condiço es fí sicas 
das unidades escolares. Decidiram, tambe m, os “atos sim-
bo licos” na Secretaria da Educaça o e no Pala cio do Gover-
no, ou seja, sem organizar o movimento coletivo dos pro-
fessores. Portanto, atos de representantes sindicais e cor-
rentes polí ticas. Aposta, nesta semana, que, com a adesa o 
de professores municipais, o boicote venha a crescer. No 
caso dos professores municipais, o Sinpeem seguiu a mes-
ma orientaça o de deciso es virtuais, e tambe m conta com o 
temor dos pais, para na o enviar as crianças a s escolas, a 
partir do dia 15 de fevereiro. 

Doria e Covas sabem que a sua hipo crita adesa o a  
polí tica burguesa do isolamento social, ditada pela OMS, 
fracassou. De forma que so  resta determinar a volta das 
atividades escolares e universita rias. O restante da econo-
mia quase se normalizou. As tentativas de limitar alguns 
setores acabam sendo tempora rias. O quadro geral e  de 
que a polí tica burguesa do isolamento social foi recolhida. 
O empenho para que as escolas voltem a  normalidade res-
ponde ao quadro geral de fracasso da polí tica burguesa do 
isolamento social, e da nova etapa que se configura com a 
imunizaça o, por meio da vacina. Ocorre que o paí s esta  nas 
ma os dos laborato rios, que exercem seu poder de mono-
po lio, e retardam o processo de imunizaça o. O plano dos 
governos, que estabelece uma escala de prioridades, esta  
na contrama o da vacinaça o universal. A posiça o da Apeo-
esp, de so  voltar ao trabalho apo s a vacinaça o dos profes-
sores, assinalou ao governo Doria que deveria encaixa -los 
na escala de prioridades. Esta  claro que e  mais um sintoma 
da resposta corporativa da direça o sindical a  questa o da 
volta a s aulas. 

Os alinhamentos polí ticos ja  na o se da o entre os 
governantes, que estavam pelo isolamento social, e os que 
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na o estavam. Agora, se da o entre os que querem a ra pida 
vacinaça o e os que retardam. Em outras palavras, entre 
Doria e Bolsonaro, que se colocaram como antagonistas no 
centro da crise sanita ria. Essa disputa interburguesa, em 
nenhum momento, favoreceu os explorados, pobres e mi-
sera veis, que ve m arcando com as maiores conseque ncias 
da pandemia e da quebra econo mica. 

Entretanto, as direço es sindicais se alinharam a 
Doria, quando este protagonizava o isolamento social. A 
ruptura dessa aliança espu ria ocorreu no momento em 
que Doria se colocou pela flexibilizaça o do isolamento, 
mas, principalmente, na pra tica, quando atingiu o profes-
sorado. O argumento de que a “educaça o na o e  atividade 
econo mica e na o pode ser tratada da mesma forma”, como 
foi proferido pelo presidente do Sinpeem, Cla udio Fonseca, 
expo e o nervo dos erros da polí tica desenvolvida pela bu-
rocracia sindical. Se a educaça o pu blica na o se confunde 
com as fa bricas, come rcio e serviço, no entanto, esta  entre-
laçada a todas as atividades econo micas. E a educaça o pri-
vada se configura como um serviço. 

O importante na o e  a impropriedade dessa suposta 
tese, mas sim o uso dela para afirmar que a educaça o pode 
ser tratada distintamente no interior da crise pande mica, 
como se na o tivesse reflexo econo mico. Esse argumento 
serve para defender a quebra do isolamento social nas 
atividades econo micas, mas na o nas atividades educacio-
nais. Eis por que a “greve sanita ria” (boicote) circunscrita 
a  educaça o, quando a imensa maioria da populaça o traba-
lha ou labuta no subemprego, e  uma resposta corporativa 
a s conseque ncias da pandemia. E  no fundamento burocra -
tico-corporativo que se encontra a debilidade do justo 
boicote a  decisa o do governo de retorno a s aulas, quando a 
pandemia continua se espalhando entre a populaça o, e em 
toda parte do paí s. 

O problema esta , na o no me todo do boicote e na 
sua justeza, mas sim na polí tica e na forma corporativa-
burocra tica que o condiciona. Ocorre que as direço es sin-
dicais, os reformistas, e mesmo a esquerda que se diz soci-
alista, na o foram capazes de combater a polí tica burguesa 
do isolamento social e, agora, pretendem defender apenas 
os trabalhadores da educaça o, utilizando-se de assemblei-
as virtuais e deciso es burocra ticas, fazendo com que a 
“greve sanita ria” (boicote) se assente sobre a vontade in-
dividual, e na o coletiva. Chegou-se a essa situaça o drama -
tica, porque as direço es sindicais e as forças polí ticas a 
elas ligadas na o travaram o combate a  crise pande mica e 
econo mica, sob um programa pro prio da classe opera ria e 
demais explorados, e com uma linha unificada de indepen-
de ncia de classe. Permitiram que o governo federal e go-
vernadores se digladiassem, enganando as massas, de uma 
maneira ou de outra, e, ao mesmo tempo, se unissem em 
torno ao plano de emerge ncia burgue s. Sob a sombra do 
misera vel auxí lio emergencial, os governantes e a burgue-
sia impuseram a MP 936, e permitiram que demitissem em 
massa. 

Como se ve , opera rios, trabalhadores do come rcio, 
serviços, educaça o e agricultura ficaram a  merce  do resul-
tado da polí tica burguesa do isolamento social. Os gover-
nantes manejaram livremente as medidas que, antes de 
tudo, protegiam o capital, ludibriando os pobres e misera -
veis com migalhas, e sacrificando empregos e sala rios. Os 
sindicatos fecharam suas portas, em nome do isolamento 
social. As centrais sindicais permaneceram o tempo todo 
correndo atra s de parlamentares. As direço es sindicais se 
submeteram a  MP 936. Recorreram a s assembleias virtu-
ais para fajutar acordos, que atentavam contra as condi-

ço es de trabalho dos assalariados. 

A recusa de convocar as assembleias presenciais e 
organizar movimento coletivo refletiu a capitulaça o das 
direço es, diante da polí tica burguesa do isolamento social. 
Como iriam convocar assembleias, se estavam defendendo 
que todos ficassem em casa, como determinavam os go-
vernos? Como iriam fazer manifestaço es de rua, se seriam 
acusados pelos governos de promoverem aglomeraço es? 
Assim, refugiaram-se no mundo virtual, do individualismo, 
da fragmentaça o e da passividade. Ao mesmo tempo, vira-
ram as costas para milho es, que estavam obrigados a tra-
balhar e a se aglomerar nos transportes coletivos. Admiti-
ram a divisa o determinada pelos governos, de quem iria 
ficar em casa e quem iria enfrentar a contaminaça o. 

Assim que se esgotou o isolamento social parcial, e 
os governos empurraram todos para o trabalho, a  exceça o 
dos professores, os burocratas sindicais continuaram sub-
mersos em seu pro prio isolamento. No entanto, greves 
ocorreram e assembleias presenciais foram convocadas 
em plena pandemia, a exemplo dos Correios e Renault. 
Agora, no exato momento em que a pandemia recrudesce, 
os opera rios da Ford esta o obrigados a realizar assemblei-
as presenciais, e a sustentar uma vigí lia na frente da fa bri-
ca. Como se ve , na o se enfrenta a pandemia, submetendo-
se a  polí tica burguesa do isolamento social, que anula as 
lutas coletivas de trabalhadores. 

A renu ncia aos me todos pro prios e a  democracia 
opera ria desarmou, ideolo gica, polí tica e organizativamen-
te a classe opera ria e demais explorados. A admissa o dos 
me todos alheios a  luta de classes resultou em apoio a  polí -
tica burguesa do isolamento social.  Sem se levar em conta 
esse processo, e sem submete -lo a uma severa crí tica polí -
tica, na o se entende por que os professores acabaram fi-
cando sozinhos no isolamento social e, agora, se confron-
tam sozinhos com os riscos da pandemia, quando quase 
todos os trabalhadores, ha  tempo, ve m se expondo, sem 
que os seus sindicatos se mostrassem capazes de organi-
zar a luta para defende -los. 

As condiço es de tamanha opressa o te m tudo para 
provocar uma gigantesca convulsa o social. Mas, ainda im-
pera o medo, a passividade e a ause ncia de confiança entre 
as massas. Isso se deve, na o apenas a  virule ncia da pande-
mia, mas, sobretudo, a  ause ncia de uma direça o que se 
coloque a  altura das tarefas de um momento ta o violento 
na vida da maioria oprimida. O governo de Sa o Paulo conta 
a seu favor justamente com os impotentes me todos virtu-
ais. 

Ainda que as condições sociais sejam adversas à 
mudança de orientação política e método, para defen-
der os professores dos riscos da pandemia, não há ou-
tra via para derrotar o governo, a não ser a organiza-
ção coletiva e a democracia das assembleias presenci-
ais. A Apeoesp, Sinpeem e demais sindicatos de profes-
sores devem convocar as assembleias presenciais, dis-
cutir francamente a mudança de orientação, e romper 
com o nefasto corporativismo. Somente assim, será pos-
sível organizar a vanguarda, para impulsionar o boico-
te de professores, pais e alunos. Somente um movimen-
to que ganhe as ruas é capaz de erguer a bandeira de 
unidade de todos os explorados em torno ao programa 
de emergência, que unifique a luta pelos empregos e 
salários com a luta pela vacinação universal, a começar 
pelos bairros pobres e miseráveis, com a luta pelas con-
dições hospitalares voltadas aos que mais necessitam, e 
com a luta pelo fim do desastroso ensino a distância. 


