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Vacinação sem coação: retornos às aulas presenciais somente 
com toda população imunizada

O Governo Camilo Santana trata as medidas de ajuste fiscal, transversais 
aos atuais “Eixos Governamentais de Articulação Setorial”, como fundamentais 
para o “equilíbrio financeiro” e o “desenvolvimento sustentável”. Com isso tem 
apostado fortemente no desmonte do serviço público para garantir investimen-
tos que deem sustentação à lucratividade do capital financeiro e especulativo. 
Diante desse desmonte, as(os) trabalhadoras(es) da educação, em particular, 
aquelas(es) do Magistério Superior, estão na mira das políticas regressivas e de 
cariz ultraneoliberal adotadas pelo governo cearense, articuladas pelo econo-
mista e secretário da pasta de planejamento e gestão, Mauro Filho.

O atual governador da “Terra da Luz” tem demonstrado publicamente ser 
opositor do governo federal, mas desde o golpe que levou Michel Temer à presi-
dência da República, este vem priorizando políticas draconianas no campo dos 
direitos sociais e trabalhistas que afetam especialmente a área da educação e 
suas(eus) trabalhadoras(es). À época do golpe, seu governo aprovou a Emenda 
Constitucional (EC) nº 88, de 21 de dezembro de 2016, que restringiu os gastos 
públicos em despesas primárias, afetando especificamente o  financiamento  
das universidades públicas (UECE, UVA e URCA); bem como, foi pioneiro na con-
dução da contrarreforma da previdência, ampliando de 11% para 14% a con-
tribuição da alíquota previdenciária de trabalhadores(as) ativos(as) do serviço 
público estadual. Registre-se que o golpismo que tinha Temer à sua frente não 
reuniu forças para aprovar igual medida no âmbito federal.

Já em 2019, alinhando-se ao ultraliberalismo econômico de Paulo Guedes 
e Bolsonaro, possibilitou a consolidação da contrarreforma da Previdência Es-
tadual ao incorporar as alterações na idade mínima para aposentadoria, tempo 
mínimo de contribuição e regras de transição para o serviço público estadual. 
Em virtude da resistência de parte das(os) servidoras(es) contra a supressão 
de seus direitos, esta foi brutalmente reprimida pela truculência do batalhão de 
choque da polícia militar, com bombas de gás lacrimogêneo, spray de pimenta 
e cassetetes. Em plena pandemia, por meio da Resolução do Conselho de Go-



vernança Fiscal 01/2020, suspendeu a implantação em folha das ascensões 
funcionais referentes ao exercício de 2020, sem direito a retroativo, fazendo jus 
a necropolítica do governo neofacista.

Como aprofundamento das políticas ultraneoliberais da era Camilo Santa-
na, os professores do Ensino Superior no Ceará já estão há 5 anos sem repo-
sição salarial perpetrado por meio do descumprimento da determinação legal 
estabelecida pela lei estadual 14.867/11. Esse descumprimento de 2016 a 2021 
acumula uma defasagem de 30% no poder de compra dos salários dos docen-
tes das três universidades estaduais. Outros ataques estão presentes na im-
plementação de cortes orçamentários, na degradação da carreira docente que 
contribuem com a destruição das conquistas alcançadas no âmbito da política 
educacional.

Nesse contexto, professores e professoras, que já enfrentam uma pandemia 
com o aprofundamento da precarização das condições de trabalho mediante a 
adoção do ensino remoto, agora se deparam com o PL 5595/20 que prevê a 
reabertura de escolas, universidades, institutos federais e demais instituições 
educacionais, ampliando ainda mais o risco de contaminação da população. 

No Ceará, o governador, de forma oportunista, adota a recomendação n. 
006/21, elaborada em conjunto pelo Ministério Público do Estado do Ceará, Mi-
nistério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Defensoria Pública 
Estadual para condicionar a vacinação de professoras(es) ao retorno das aulas 
presenciais no segundo semestre. Uma coação absurda e inadmissível, não só 
pela sua inconstitucionalidade, mas pela desumanidade com os profissionais 
da educação.

Um trecho da recomendação é a expressão fúnebre da crônica de diversas 
mortes anunciadas: “somente sejam vacinados os professores após prévio es-
tabelecimento de data para o retorno das aulas presenciais e com vacinação 
exclusivamente dos professores que foram retornar ao ensino presencial [...]”. 
Ao forçar a categoria docente retornar às aulas presenciais sem estudantes es-
tarem vacinados, Camilo Santana assume uma posição alinhada com a pers-
pectiva genocida de Bolsonaro, Mourão e sua camarilha neofascista.

O fato é que a vacina para professoras(es) no Ceará está condicionada à 
assinatura de uma declaração onde a(o) profissional se compromete com o re-
torno presencial das suas atividades tão logo seja convocada(o) pela Institui-
ção de Ensino. Por meio dessa coação, o governo estadual estaria assegurando 
a volta presencial das aulas, mesmo sem a aprovação do PL 5595/20. 

Insistir no retorno às aulas presenciais desconsiderando os perigos que 
isso representa pode aumentar significativamente o número de mortes e  in-
ternações, caso essa medida seja adotada antes que toda a população esteja 
imunizada. E que fique claro que esse é mais um dos golpes mortais à docên-



cia no estado. Profissão que nesse país é tratada de forma caricatural e sem o 
devido reconhecimento social e salarial. Ser professor(a) tornou-se um ato de 
resistência e coragem. E que isso nos mova na direção da resistência coletiva 
diante de mais esse ataque à nossa dignidade.

O movimento docente e a população cearense não irão aceitar chantagem, 
ameaças e nem coação para que tenhamos acesso à vacina, um direito de to-
dos e todas. Defendemos a vacina para toda população, inclusive como condi-
ção essencial para a volta das aulas presenciais.

Retorno presencial só com vacina para toda população!

Escola sem vacina é chacina!

Vacinação sem coação!
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