
A pandemia causada pelo Coronavírus pro-
vocou isolamento da população em suas resi-
dências e suspensão das atividades presenciais 
nas empresas públicas e privadas, com exceção 
daquelas que as autoridades governamentais 
julgaram como essenciais. No Brasil, essa deci-
são só ocorreu após a mídia divulgar as mortes 
em série na China, espalhando-se por outros 
países asiáticos e o pânico instalado na Itália e 
Espanha. 

Em fevereiro, já havia claras evidências da 
gravidade do vírus, com um terrível poder de 
contaminação. Médicos brasileiros alertavam 
que as festividades carnavalescas não deveriam 
ocorrer. Os governantes do país ignoraram e 
permitiram a folia, contando com a participa-
ção de turistas internacionais, vindos de países 
infectados. Também não aproveitaram esse 
período para preparar a infraestrutura hospita-
lar, na provável perspectiva de atender às pes-
soas infectadas.  A negação ao vírus foi fatal 
para a tragédia multidimensional que vivencia-
mos desde março, ainda sem “luz no fim do 
túnel” para ser superada.  Inexiste coordenação 
nacional do presidente/ministro da saúde com 
os governadores/secretários de saúde.  Ques-
tiona-se também a coordenação de ações dos 
governadores com os prefeitos.  Cada um con-
trata a sua consultoria e define, por exemplo, 
os critérios para reabertura das atividades. 

Governadores e prefeitos fecharam par-
ques, calçadões, definiram rodízio de veículos 
em bairros de classe média que têm densidade 
populacional baixa e nível educacional dos 
cidadãos muito acima da média da cidade. 
Mas, permitiram e continuam permitindo aglo-

merações em mercados, feiras, comércios em 
bairros de baixa-renda, e também em filas em 
instituições financeiras e postos de saúde. Polí-
ticos permitem aglomerações nessas comuni-
dades em busca de votos.  No transporte públi-
co também há grupamento de pessoas. Estão 
funcionando bares, restaurantes, clubes, sho-
ppings, academias de ginástica, etc. Entretanto, 
creches, escolas de educação básica e de 
ensino superior estão fechadas.  Essas institui-
ções são as vítimas da pandemia no Brasil, com 
exceção da cidade de Manaus, que autorizou o 
funcionamento das creches, escolas e faculda-
des particulares em 06 de julho, e as escolas 
públicas em 24/08.

A ciência define que só é seguro reabrir as 
escolas com a taxa de contágio inferior a 0,70. 
Para atingir esse nível, é fundamental que a 
população cumpra os protocolos definidos 
pelas autoridades de saúde, essencialmente o 
distanciamento social. Com o cenário exposto 
de casos de aglomeração, as escolas continua-
rão fechadas e a tragédia educacional do país 
tende a se agravar.  É crucial que os governa-
dores e prefeitos governem para reabrir as 
escolas e faculdades.
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