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A
s not́ıcias relacionadas com a educação neste momento estão
ligadas a um assunto polêmico: retorno das aulas presenciais.
Você levaria seu filho para a escola? As respostas são as mais

diversas e estão relacionadas a contextos diversos. Famı́lias com
contato direto com idosos e pessoas no grupo de risco. Pais que per-
deram o emprego. Filhos que perderam os pais. Pais que perderam
os filhos. Pais que não estão trabalhando em home office. Pais que
estão com a saúde emocional abalada. Por outro lado, professores
tentam lidar com tantas novidades e a sobrecarga é inevitável.

O coronav́ırus trouxe um grande desafio para os especialistas da saúde,
educação e poĺıticos em todo o mundo sobre como retomar as aulas presen-
ciais, alguns ainda pensam se o retorno deve acontecer neste ano de 2020 ou
no próximo. São muitas as questões que giram em torno da reabertura das
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escolas. Apesar da baixa do surto de casos em alguns páıses da Europa, esta
não é uma decisão fácil.

Em meio a anúncios de reabertura das escolas, governantes temem uma
segunda onda de Coronav́ırus. Entidades de saúde, governantes e pais se de-
param com a pressão e a angústia deste momento. Neste cenário de caos, a
opinião dos pais se divide. Os governantes recuam e os prazos para o tão es-
perado retorno se estendem mês a mês. As pesquisas apontam que pode ser
seguro reabrir escolas com medidas de segurança coletiva e individual sendo
respeitadas, assim como uma avaliação da curva da doença deve ser analisada.

O governo federal lança um protocolo de biossegurança, mas deixa a cargo
de cada estado e munićıpio a polêmica decisão.

De acordo com (INTERNACIONAL, 2020), o secretário-geral da Orga-
nização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, sinaliza que o mundo
encara uma “catástrofe geracional” devido ao fechamento das escolas em meio
à pandemia e disse que colocar os alunos de volta às salas de aula precisa ser
prioridade. Ainda segundo o secretário, até meados de julho as escolas estavam
fechadas em 160 páıses, afetando mais de 1 bilhão de estudantes.

Por outro lado, há um alerta (FIOCRUZ, 2020), com o lançamento de um
documento sobre os riscos relacionados a volta às aulas e afirma poder repre-
sentar um perigo a mais para cerca de 9,3 milhões de brasileiros (4,4% da
população total) que são idosos ou adultos (com 18 anos ou mais) com pro-
blemas crônicos de saúde e que pertencem a grupos de risco de Covid-19. Isso
porque eles vivem na mesma casa que crianças e adolescentes em idade escolar
(entre 3 e 17 anos).

No Brasil o Amazonas foi o primeiro estado a retornar as aulas presenciais.
A maioria das escolas permanece fechada e sem previsão de quando vão reabrir
no páıs (BBC, 2020). No Rio de Janeiro, algumas escolas da rede privada já
retomaram suas atividades em agosto mas com relatos de pouca presença de
alunos e processos na justiça contra a reabertura. Em São Paulo, o governo es-
tadual chegou a anunciar o dia 8 de setembro como o previsto para reabertura,
mas isso ainda não foi confirmado. Além do Amazonas, Distrito Federal, Pa-
raná e São Paulo já tem datas definidas para o retorno escolar (FOLHA, 2020),
contudo nas capitais destes ainda não foram definidas datas para o retorno das
aulas nas escolas municipais.

Segundo levantamento realizado pela (UOL, 2020b) junto às secretarias es-
taduais de educação, seis estados que planejavam a volta das aulas presenciais
nas escolas das redes públicas estaduais para os meses de agosto ou setembro
decidiram recuar dessas previsões.

Em meio a tanta polêmica, o MEC lançou um protocolo em julho, contendo
orientações para o retorno das Atividades nas Instituições federais de Ensino.
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Este documento está de acordo com as orientações da Organização Mundial
de Saúde (OMS), Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS). Essas diretrizes são semelhantes às adotadas por outros páıses
que estão retomando ou já retomaram as aulas presenciais.

O protocolo tem como objetivo orientar gestores das instituições de ensino
para o retorno gradual das atividades presenciais. Tendo como foco a segurança
de alunos, servidores e colaboradores além de ações de prevenção, minimização
ou eliminação de riscos às atividades administrativas e acadêmicas de cada ins-
tituição. Segundo o documento (BBC, 2020) recomenda-se que as instituições
de ensino constituam comissão local para definição e adoção de protocolos
próprios, que considerem o regramento do estado e munićıpio, com análise dos
dados epidemiológicos da doença e orientações das autoridades sanitárias com-
petentes. Se posśıvel, a comissão local poderá ter representação dos segmentos
da comunidade acadêmica, familiares e convidados da comunidade externa.

O documento contém orientações coletivas e individuais. Como medidas
coletivas o protocolo faz as seguintes recomendações:

• organizar as equipes para trabalhar de forma escalonada, com medida de
distanciamento social;

• manter, sempre que posśıvel, portas e janelas abertas para ventilação do
ambiente;

• garantir adequada comunicação visual de proteção e prevenção de risco
à COVID-19;

• organizar a rotina de limpeza do ambiente de trabalho e dos equipamen-
tos de uso individual;

• considerar o trabalho remoto aos servidores e colaboradores do grupo de
risco;e

• priorizar o uso de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para
a realização de reuniões e eventos à distância. Se necessário o encontro
presencial, optar por ambientes bem ventilados.

Como medidas individuais o documento recomeda:

• utilizar máscaras, conforme orientação da autoridade sanitária, de forma
a cobrir a boca e o nariz;

• seguir as regras de etiqueta respiratória para proteção, em casos de tosse
e espirros;

Página 3 de 7



• lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool em gel 70%; e

• evitar cumprimentar com aperto de mãos, beijos ou abraços;

• como aferição de temperatura, limpeza e ventilação de ambientes, uso
de máscara, disponibilização de álcool gel 70% e respeito às regras de
etiqueta respiratória e de distanciamento social.

Recentemente, o Conselho Nacional de Educação (CNE), aprovou um parecer
que prevê a possibilidade de antecipar o ińıcio do ano letivo 2021 para garantir
a aprendizagem que não tenha ocorrido em 2020, bem como indica a opção de
que as famı́lias mantenham as atividades não presenciais em casa, em situações
espećıficas, como a existência de comorbidades. O objetivo do CNE é o re-
torno das aulas presenciais, definindo orientações para as redes de ensino. O
documento (CNE, 2020), descreve que as orientações para a realização de ati-
vidades presenciais e não presenciais devem ser consideradas como “sugestões”
aos sistemas de ensino, redes, escolas, professores e gestores.

O parecer apresentado destaca alguns problemas que a longa duração do não
retorno das aulas presenciais podem ser alavancados, são eles:

• dificuldade para reposição de forma presencial da integralidade das aulas
suspensas ao final do peŕıodo de emergência, com o comprometimento
ainda do calendário escolar de 2021 e, eventualmente, também de 2022;

• retrocessos do processo educacional e da aprendizagem aos estudantes
submetidos a longo peŕıodo sem atividades educacionais regulares, tendo
em vista a indefinição do tempo de isolamento;

• danos estruturais e sociais para estudantes e famı́lias de baixa renda,
como stress familiar e aumento da violência doméstica para as famı́lias,
de modo geral; e

• abandono e aumento da evasão escolar.

E com isso, acrescenta a importância do retorno das atividades presenci-
ais para garantia dos objetivos da aprendizagem formados na Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e o direito de todos pela educação. O docu-
mento acima citado, parcialmente homologado, contempla todos os aspectos
necessários para organização do retorno às atividades pelas escolas, a Gestão
escolar, a carga horária e reposição, a Educação Infantil, o Ensino Fundamen-
tal e Médio, o Ensino Técnico, Educação Ind́ıgena, do Campo, Quilombola e
Povos Tradicionais, Educação Especial, e por fim do ensino superior.
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No que concerne a Educação de Jovens e Adultos (EJA), é necessário con-
siderar as suas singularidades na elaboração de metodologias e práticas pe-
dagógicas, conforme Parecer CNE/CEB no 11 e a Resolução CNE/CEB no

1, que estabeleceu as DCN’s para a Educação e Jovens e Adultos (EJA), e a
Resolução CNE/CEB no 3, de 15 de junho de 2010, que instituiu Diretrizes
Operacionais para a EJA (CNE, 2020).

O retorno às aulas presenciais é realidade em alguns páıses, tanto na Europa,
quanto na América Latina, Estados Unidos, Japão e outros.

Em outros páıses, mesmo sem terem retornado, planos e cronogramas já fo-
ram divulgados, como no Uruguai e EUA, este último que teve a retomada de
aulas presenciais em alguns Estados. Ainda no caso uruguaio, foi desenvolvida
uma solução voltada para o apoio psicológico para as famı́lias durante a qua-
rentena, com foco na melhoria da convivência dos membros da famı́lia dado
o tempo prolongado e que tende a se estender por mais tempo, mas nenhum
apoio deste tipo previsto para os professores que retornariam aos ambientes de
educação (UNIBANCO, 2020).

Muitos pais relatam que seus filhos já estavam pedindo o retorno para escola
pois estavam com saudade dos colegas, da professora, de brincar e se envolver
em atividades diferentes. Entretanto, estas atividades não poderão aconte-
cer como antes, não haverá contato, nem proximidade entre os envolvidos, as
crianças e adolescentes não poderão abraçar seus amigos, seus professores e
também não sentarão juntos para dividir o lanche no intervalo entre as aulas.

Páıses como Estados Unidos, Dinamarca, França, Nova Zelândia e China
estabelecem em seus protocolos cuidados sanitários comuns, como a entrada
e sáıda das pessoas, que deve ser escalonada por horários e turmas, além de
fazer uso de diferentes portões, quando posśıvel, realizar pequenos intervalos,
de preferência mantendo os estudantes em sala de aula e com distância entre
eles de 1,5 metro a 2 metros (UNIBANCO, 2020).

A China recomendou a não utilização dos refeitórios, Portugal, que o uso
seja realizado em horários alternados e Uruguai, que o sistema de self-service
seja substitúıdo por pratos feitos. Por fim, sugerem que o horário das aulas
não coincida com o horário de pico, evitando a superlotação dos sistemas de
transporte público e até mesmo nas ruas.

Logo que as nações tentam retomar o ensino presencial, estas precisam retro-
ceder e fechar as instituições novamente, pois os casos de COVID-19 começam
a aparecer nestes ambientes de ensino. Neste mês em Seul, Coreia do Sul, mais
de 200 escolas tiveram de ser fechadas logo após a retomada das aulas devido
a surtos de infecção do novo coronav́ırus (UOL, 2020a).

O fato do mesmo ter ocorrido em maio, na França, não impediu a Coreia
do Sul a tentar sua reabertura das escolas. Em uma semana após reabertura
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das escolas no distrito da Georgia (EUA), mais de 800 pessoas, alunos e fun-
cionários, tiveram que entrar em quarentena, por lá o uso da máscara não é
obrigatório. Outro caso de reabertura e fechamento das escolas é o de Israel,
em maio, mais de 2 milhões de alunos, de todo páıs, voltaram para as esco-
las, e em apenas um dia foram 178 infectados, alunos e funcionários, com o
coronav́ırus.

Entre as nações que decidiram pela retomada das aulas de forma presencial,
um bom exemplo é o Japão. De acordo com (MINAS, 2020), o retorno das au-
las presenciais no Japão é exemplo para o mundo. Entre as medidas presentes
no pacote, está o apoio às escolas com o aumento do quadro de profissionais,
prevendo um acréscimo de 3.100 novos professores. Além disso, verbas adicio-
nais serão dirigidas para cada escola. A inovação também tem importância no
pacote, sendo dirigidos cerca de 460 bilhões de ienes à aceleração para estru-
turar ambientes equipados com as Tecnologias da Informação e Comunicação
(TICs).

Na Tailândia os alunos ficam dentro de cub́ıculos de acŕılico durante as aulas.
De acordo com a plataforma DW (DW, 2020), todos devem utilizar máscaras
de proteção e lavar as mãos em pias e saboneteiras disponibilizadas nas salas
de aula. Na entrada da escola também medem a temperatura dos alunos. As
severas medidas mostram resultado: desde meados de julho não se registraram
novos contágios de covid-19 na escola.

Mesmo considerando protocolos sanitários de Estado e o apoio da saúde a
volta as aulas presenciais ainda gera muitas dúvidas e polêmicas no Brasil e no
mundo. A decisão para a retomada as aulas deve ser analisada em conjunto
com todas as entidades interessadas: pais, escolas, órgãos relacionados a saúde
e governantes. Resta a dúvida se haverá consenso entre as partes envolvidas,
uma vez que as pesquisas apontam que em torno de 60% dos pais preferem
deixar os filhos em casa e continuar no ensino remoto emergencial.

Vamos aguardar os próximos caṕıtulos desta história que deixará muitas
marcas. A educação tomará novos rumos apesar da desigualdade, e a tecnolo-
gia será uma ferramenta naturalmente incorporada neste novo normal educa-
cional.
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