
  

CARTA ABERTA CONTRA A REABERTURA DAS ESCOLAS EM POUSO ALEGRE – MG

Nós, do Coletivo de Educadores e Pais de Pouso Alegre – MG e entidades de classe, levantamos dados e estudos 
científicos que demonstram ser a reabertura das escolas, no atual cenário, uma irresponsabilidade, colocando em 
risco a vida da população pouso-alegrense. 
Passando de mais de 400 mil mortos por covid-19 no país, e 300 óbitos em Pouso Alegre, especialistas apontam 
para a estabilização dos casos em patamar alto – com média de 2 mil mortes diárias-, semelhante à que vivemos em 
2020. Segundo epidemiologistas, a queda esperada para este mês, como pode ser observado no Gráfico 1, não deve 
ser interpretada pelos governantes como um indicador epidemiológico adequado para definir a flexibilização do 
isolamento.
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Com o relaxamento de medidas restritivas a partir de uma pequena queda dos casos, cientistas já preveem uma 
terceira onda em julho que pode ser ainda mais grave do que a atual. Outro fator que deve agravar a terceira onda é a 
expectativa de baixa vacinação para os próximos meses, provocada tanto pela negligência do governo Bolsonaro na 
compra de imunizantes como pelas dificuldades de importação de insumos e vacinas, após a explosão de casos da 
Índia. Segundo epidemiologistas, considerando a letalidade de 1% da doença, cerca de três quartos da população 
brasileira ainda podem contrair o vírus, o que pode piorar ainda mais o quadro para a próxima onda, e também pela 
possibilidade de surgimento de novas variantes mais transmissíveis – desde novembro, oito variantes originadas no 
Brasil foram identificadas.

Desse modo, qualquer pesquisa séria sobre a reabertura das escolas deve considerar as taxas de transmissão da 
covid-19 na sociedade. No Uruguai, as escolas foram fechadas por apenas três meses e os efeitos da medida se 
estenderam até este ano, com a garantia da segurança dos estudantes, professores e trabalhadores da educação. 
Além da distribuição de computadores e internet para todos os alunos da rede, a viabilização da reabertura foi 
possível com alto índice de testagem, rigoroso cumprimento de protocolos sanitários e um rastreamento de casos 
altamente eficaz. No entanto, com o aumento dos casos da covid-19 neste ano, o governo novamente suspendeu a 
obrigatoriedade do ensino presencial. O país soma 202 mil casos e 2.724 mortos pela doença.
O principal argumento utilizado para reivindicar a reabertura das escolas é que as crianças se contaminam e 
transmitem o vírus em proporção muito menor que a dos adultos. O argumento é sustentado com pesquisas em 
algumas escolas na Europa em que o controle foi realizado com segurança. De fato, como veremos, houve casos 
de escolas que abriram sem geração de surtos pela doença. Porém, em todos eles, o controle da disseminação 
viral na sociedade estava controlada e havia rigorosa organização interna da escola.

Uma análise feita de um surto de covid-19 em um acampamento para crianças nos EUA 
demonstrou que depois do primeiro caso em um adolescente entre os 597 participantes, 
76% das crianças testaram positivo em menos de uma semana. Apontando, portanto, que 
crianças se contaminam assim como os adultos.



  

Na Itália, mesmo em condições mais adequadas, houve surtos nas escolas, provocando fechamentos em 
diversas regiões do país. Atualmente, escolas em todo o país estão fechadas devido ao aumento das taxas de 
transmissão e casos, medida acompanhada de rígido lockdown. Na França houve registros de surtos da doença 
em escolas e no final de março, devido ao agravamento da covid-19 no país, as escolas foram fechadas por 
Macron, adotando também medidas de confinamento em diversos setores.
 
Nesse mesmo sentido aponta artigo científico publicado na Inglaterra, demonstrando que as crianças se 
infectam quando a comunidade está com altas taxas de transmissão. No país, o retorno das aulas presencial 
ocorreu em março de 2021, medida condicionada ao avanço da vacinação, que de fato ocorreu, planejando 
também a vacinação de adolescentes a partir de 12 anos. Para o controle, além de protocolos rígidos e ampla 
vacinação, 57 milhões de kits de testes rápidos foram distribuídos para a realização de um rastreamento de 
casos eficiente nas escolas.

Na rede estadual de São Paulo foram registrados surtos em escolas de Campinas, São José dos Campos, Mogi 
Mirim, Araçatuba, etc. Mesmo com frequência máxima de 35% dos alunos, o retorno às aulas presenciais 
produziu um saldo de 2,3 mil contágios e 70 óbitos de profissionais da educação. A pesquisa realizada por 
pesquisadores da Rede Escola Pública e Universidade (REPU) monitorou 299 escolas entre fevereiro e março de 
2021, demonstrando que a incidência de contaminação foi 192% maior que a ocorrência na mesma faixa etária 
pesquisada. 

Portanto, as pesquisas apontam que a segurança na escola depende da circulação do vírus fora dela e também 
de políticas de controle e rastreamento internos à escola e condições sanitárias adequadas. Na maior parte dos 
países em que foram observados casos de sucesso na reabertura das escolas, hoje estão fechadas devido ao 
aumento da transmissão do vírus na sociedade. No Brasil, mesmo em contextos de queda de casos, há 
estabilidade da transmissão da doença em alto nível, o que inviabiliza a segurança para a reabertura das 
escolas. Isto é, a queda de 4.000 para 2.000 mortos diários não deve ser compreendido como uma permissão 
para a flexibilização de medidas de controle da pandemia. 



  

A Fiocruz elaborou em fevereiro de 2021 o documento “Contribuições para o Retorno às Atividades Escolares 
Presenciais no Contexto da Pandemia de Covid-19”, para orientar a comunidade escolar sobre tomada de 
decisões quanto ao planejamento do retorno das atividades. Este documento deve ser utilizado como um 
importante orientador das políticas de educação em todos os níveis de governo. Conforme define Fiocruz, o 
primeiro passo envolve avaliar o nível de transmissão do vírus na sociedade, que por sua vez, pode ser 
estimado pelo Quadro de Recomendações exposto abaixo.

Quadro 1: Quadro de Recomendações



  

Em Pouso Alegre, considerando-se a data de publicação do decreto nº 5.301/2021 que autorizou o retorno presencial 
às atividades escolares na rede privada, 28 de abril de 2021, os 7 dias anteriores para os cálculos e considerações 
relativas ao número de novos casos e ocupação hospitalar, fica clara a inviabilidade do retorno presencial de forma 
segura:

528 novos casos por 100 mil habitantes

Percentual de positivos de aproximadamente 36% (considerando-se a informação disponível nos boletins divulgados 
com o total de casos confirmados e número de testes realizados)
Ocupação de leitos clínicos em média 98% e para leitos de UTI 113% (indicação no material da Fiocruz é de 25% 
livres)

Até agora, conhecemos os problemas relacionados à política de disseminação do vírus e de atraso na compra de 
vacinas, razões que impedem o retorno presencial nas escolas do nosso país. No entanto, outro fator primordial é 
o desmonte da política de educação. Tivemos mais de um ano para realizar as adequações nas escolas, investir no 
ensino remoto emergencial e concomitantemente, criar as condições estruturais externas – de controle de 
circulação do vírus – e internas, voltadas às tecnologias e capacitação. 
De outro modo, o Ministério da Educação (MEC) fechou o ano de 2020 investindo apenas 71% do previsto na 
educação básica – dos 42,8 bilhões disponíveis, o MEC pagou apenas 32,5 bilhões. Durante todo o ano, os 
professores continuaram trabalhando em condições precárias, escolas não dispuseram de recursos nem mesmo 
para a impressão dos materiais didáticos e alunos pobres, permanecem sem acesso às atividades realizadas por 
meio virtual.

Deste modo, ao contrário dos investimentos realizados em educação no Uruguai e nos países citados, no Brasil o 
desmonte da política pública de educação, iniciado com Temer e aprofundado no governo Bolsonaro, tem 
consequências graves para a garantia de acesso e qualidade da educação no país. Sem considerarmos a perda 
acumulada nos últimos anos, apenas no orçamento de 2021, o corte em educação é de 27% e em ciência e 
tecnologia, 28,7%, em relação a 2020. O programa Educação Conectada perdeu 54% de recursos e a Lei que 
garantiria internet a alunos e professores foi vetada pelo presidente. 



  

Não bastasse o abandono da política educacional, os professores, categoria que se organiza e luta pela 
educação desde os períodos mais difíceis da história brasileira, hoje são atacados por grupos financiados por 
donos de escolas. Os sindicatos são acusados pelos problemas da educação na pandemia - isto é, pela redução 
no faturamento de seus estabelecimentos - e dizem que educadores não querem “voltar” a trabalhar, 
comparando escolas com supermercados. Expressamos nesta carta, além de dados que contestam os 
argumentos falaciosos deste grupo de lobistas, nossa indignação e repúdio aos ataques proferidos a classe de 
professores e reafirmamos nosso compromisso com a educação, que pra nós, sempre foi e sempre será 
essencial. 
Em Pouso Alegre, além do alto nível de transmissão da doença, o controle de circulação tem efeito limitado, 
mesmo durante a onda roxa. A fiscalização também não ocorre de forma satisfatória devido ao número 
insuficiente de vigilantes sanitários, que mesmo em tempos comuns, já se encontram sobrecarregados. E com a 
alta transmissibilidade da doença, sem testagem, rastreamento e fiscalização, não devemos confiar no discurso 
de que “todas as escolas seguirão protocolos”.
Nossa prioridade é salvar vidas. Para isso, são necessários investimentos visando à ampliação do acesso ao 
ensino remoto, garantindo internet e equipamentos aos professores e alunos, capacitação e plataformas de 
ensino adequadas e de qualidade. Concomitantemente, os governos devem retomar os investimentos em 
educação e se preparar para o retorno presencial seguro. E mais importante, o Brasil precisa de um lockdown 
rígido, um programa de vacinação eficiente e um auxílio emergencial justo que possibilite condições dignas para 
todas as pessoas. 

Assinam esta Carta Aberta:

Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sind-UTE) - Subsede Pouso Alegre
Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais (SINPRO/MG) 
Sindicato dos Profissionais Magistério da Rede Municipal de Ensino de Pouso Alegre (Sipromag)
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Pouso Alegre/MG (SISEMPA)

Educação sempre será essencial. 
Que as aulas retornem com segurança para todos. 
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