
A educação, a saúde e a segurança nunca foram prioridade dos 

governos. Pelo contrário, hoje o sistema educacional brasileiro 

enfrenta grandes di�culdades provocadas pela falta de recursos, 

cortes de verbas e descaso por parte dos governos. Mas, é agora, em 

plena pandemia, que governantes e o Congresso Nacional utilizam 

o discurso demagógico de que “a educação é serviço essencial” 

para forçar a reabertura das escolas e impor aulas presenciais e, de 

forma oportunista, sustentam esse discurso junto a setores dos 

empresários de escolas privadas, os quais �nanciam campanhas 

eleitorais milionárias, defendem o retorno às aulas presenciais e 

tratam a educação como mercadoria. É contra essa lógica que 

defendemos uma educação pública, gratuita e de qualidade para 

todos e todas, além de ser um direito fundamental.

 A maioria dos(as) Deputados(as) do Congresso Nacional tentou 

confundir a população deturpando os conceitos jurídicos de 

“direito fundamental” e de “serviço essencial”. O Direito Fun-

damental é próprio à condição humana. Na Constituição Federal, 

direitos tipicamente humanos, como o direito à vida, à dignidade, à 

saúde, à educação, à liberdade de expressão dentre outros, passa-

ram a ser chamados de direitos fundamentais. Por sua vez, um 

Serviço Essencial é aquele que, “se não for atendido, coloca em 

perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da 

população” e não pode ser suspenso durante pandemias ou 

greves. Caso os(as) senadores(as) aprovem o PL 5595/2020 tornan-

do obrigatória a educação presencial em todos os níveis, colocarão 

a população diante de um perigo iminente, à sobrevivência e à 

saúde. Ou seja, o oposto do que signi�ca o conceito de serviço 

essencial. A verdade é que a educação presencial não é um servi-

ço essencial. E o direito à Educação é um DIREITO FUNDAMEN-

TAL, bem como o direito à saúde e à vida.

 O PL 5595/2020 é um verdadeiro ataque ao direito à vida e o 

resultado da política de um governo genocida, que, de um lado, está 

a serviço dos ricos deste país em nome do lucro e da ganância capitalis-

ta, e, do outro, ignora a pandemia ao não se importar com a vida da 

classe trabalhadora e com o sofrimento de milhares de famílias que 

perderam ou estão perdendo seus entes queridos para a Covid-19, 

num país que é hoje o epicentro da crise sanitária mundial, de 
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acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde). Se esse projeto 

de lei for aprovado e sancionado, aprofundará ainda mais a tragédia 

social que vivemos, pois permitirá intensa aglomeração, tanto na 

quantidade de pessoas como no tempo de exposição, de um pouco 

mais de 50 milhões de pessoas, entre docentes, estudantes e traba-

lhadores(as) da Educação em geral e suas famílias, não só no trans-

porte público, mas também em lugares fechados como as salas de 

aula. E, em consequência disso, �caremos diretamente expostos à 

contaminação pelo novo Coronavírus e suas variantes mais letais. 

Lamentavelmente, é essa a política genocida do governo Bolsonaro e 

do Congresso Nacional, ou seja, não estão preocupados em quebrar as 

patentes das vacinas para garantir recursos para o sistema de saúde 

já em colapso. Ao contrário, insultam e desrespeitam o nosso direito 

â vida. 

 Como se não bastasse o descaso com as vidas humanas, o PL 

5595/2020 fere a autonomia acadêmica e ameaça o direito de greve 

dos(as) educadores(as), já que a educação presencial passará a 

ser considerada uma atividade essencial. Nesse momento, após a 

sua aprovação na Câmara dos(as) Deputados(as), o PL segue para o 

Senado Federal. Por isso, é importante exigirmos dos senadores 

piauienses (Ciro Nogueira, Elmano Ferrer e Marcelo Castro) que 

assumam a posição de votarem contra esse projeto. Caso contrário, 

também serão responsabilizados por esse grande ataque aos nossos 

direitos. Os(as) parlamentares precisam se convencer que numa 

pandemia o essencial é ter vacina para salvar vidas e que o essencial 

é a vida!  

 Mas não basta apenas tentar convencer os(as) parlamenta-

res. Isso por si só não resolve o problema. Precisamos construir uma 

ampla mobilização nesse país para derrubada desse projeto e para 

que os governantes e o Congresso Nacional garantam já o lockdown 

geral, auxílio emergencial digno até o �m da pandemia e investir 

massivamente na compra de vacinas para preservar a vida e a saúde 

do povo brasileiro. Por isso, as direções das centrais sindicais e o 

conjunto dos movimentos sociais precisam construir uma greve 

nacional sanitária em defesa da vida e levar esse debate para o 

conjunto da classe trabalhadora urgentemente.


