
retorno à escola presencial - 
sim ou não? eis a questão!

A Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional –
ABRAPEE vem a público levantar alguns questionamentos para
refletirmos sobre a volta às aulas presenciais. 
Vivemos em um tempo de grandes desafios e pouco consenso
diante dos conflitos gerados pela pandemia de COVID-19 entre
os gestores da educação, da saúde e da economia. Um dos
principais pontos de divergência é a polarização entre ser
contra ou a favor ao retorno das aulas presenciais. Em
detrimento disso, o mais indicado seria se o diálogo entre os
setores fosse estabelecido e pudéssemos construir respostas
para as seguintes questões: Quais são os cuidados necessários
para o retorno às aulas presenciais? Quais condições sanitárias
seguras vamos proporcionar aos estudantes de diferentes níveis
e modalidades de ensino. 
Diante destas indagações, a ABRAPEE, se muniu de informações
científicas provenientes da Associação Sul-mato-grossense de
Infectologia e de publicações sobre o tema em referência. 
Indubitavelmente a convivência e o aprendizado que a escola
propicia são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo,
emocional e relacional das(os) estudantes. A função primordial
da escola, de transmissão de conhecimentos produzidos ao
longo da história da humanidade, deve efetivar-se como direito
a todas as crianças e jovens, em especial àquelas(es) que não
teriam acesso aos saberes por outro meio, que não nos bancos
escolares. Além disso, sabemos que para muitas crianças a
escola é o porto, o refúgio, a possibilidade de afeto, cuidado,
inclusão e até de alimentação.



Vemo-nos diante de um impasse: a escolha entre
preservar a saúde das(os) estudantes e
professoras(es) para que não adoeçam pela
contaminação da COVID-19 ou estimular a
aprendizagem presencial, que com certeza,
produzirá maior apropriação do conhecimento,
maior desenvolvimento do que o ensino remoto.

E, entre esses dois aspectos, entendemos que neste momento a
saúde é o bem maior a ser preservado por todos. 
A pandemia escancarou a enorme desigualdade existente em
nosso país. Constatamos que nem sempre estar em casa é estar
protegido e se desenvolver sob cuidados. Deste modo, não é
possível estabelecer regras ou padrões únicos para a tomada de
decisão sobre a volta das aulas presenciais ou para a
permanência em modelo remoto nas escolas dos nossos muitos
“brasis”. Afinal, temos escolas sem qualquer estrutura ou
condição mínima de manutenção dos protocolos de saúde,
assim como temos lares sem condições mínimas para a
proteção, para o cuidado e para o desenvolvimento saudável de
crianças e jovens.
Como garantir condições adequadas nas escolas para assegurar
a higienização das mãos, álcool em gel para todos(as) os(as)
alunos(as) e professores(as), para garantir o distanciamento
social necessário, controle de temperatura, máscaras em
quantidade suficientes para serem trocadas, frequência
reduzida de alunos(as) em salas e pátios para não haver
aglomeração em escolas públicas dos mais distantes e pobres
rincões brasileiros, cujas carências são extremas nos mais
diversos âmbitos? Escolas da rede pública que não tinham
condições dignas de funcionamento muito antes da pandemia,
cujas circunstâncias anteriores já eram de extrema
precariedade na assistência às diversas necessidades consegui-



ca com recursos e as demais permanecem fechadas?
Aprofunda-se, deste modo, a fissura entre escolas públicas e
privadas, ampliando as desigualdades educacionais, culturais,
sociais? Mantêm-se todas fechadas com aulas remotas, cujo
acesso também não atinge a todos? Em quais escolas seria
possível a realização de atividades ao ar livre com o devido
distanciamento social?
A resposta à pergunta: contra ou a favor à reabertura das
escolas para aulas presenciais deve ser cautelosa e prudente.
Cabe compreender que o cenário é múltiplo, a diversidade é
imensa, impossibilitando uniformizar decisões. Portanto, é
preciso atentar-se às especificidades locais, aos dados sobre
contágio nas diversas regiões, estados e municípios. Cabe ainda
a indagação: a educação é, de fato, considerada atividade
essencial? Se isto for verdade, ações devem corresponder aos
discursos, com investimentos públicos e políticas compatíveis
às penúrias educacionais. Nesses tempos de tantas incertezas e
dúvidas, o que é possível afirmar é a necessidade de
valorização da educação, da saúde e da vida.
Estudos científicos têm revelado baixos índices de
contaminação em crianças pequenas, as quais apresentam
menos receptores para o vírus. Entretanto, funcionárias e
educadoras de Escolas de Educação Infantil - e educadoras (es)
em geral - na maioria das vezes, utilizam-se de transportes
públicos com alta possibilidade de contaminação. Profissionais
da educação que desde muito antes da pandemia, vêm sendo 

rão agora essas condições?
Por outro lado, há escolas com excelentes recursos e
capacidade de atender a todas as exigências
sanitárias de modo impecável.
Assim, um grande dilema se impõe: voltam às aulas
as escolas privadas e algumas poucas da rede públi-



depreciadas(os) e desprestigiadas(os), carecem
nesse momento, ainda mais de precauções e apoio.
Reafirmamos que estudantes e profissionais da
educação devem ser alvo constante de cuidados e
proteção.

Neste sentido, não obstante a todas as dificuldades, embaraços
e irresponsabilidades diante dos processos de vacinação em
nosso país, a ABRAPEE põe-se na luta junto às(aos)
educadoras(es) para que esta seja uma categoria prioritária.
Defendemos a importância da escola para o desenvolvimento
integral e cuidado das crianças e jovens que farão o futuro do
nosso país, e que deste modo possa cumprir seu papel,
precisamos de vacinação imediata a todas as educadoras e
educadores, funcionários e funcionárias de instituições
educacionais!
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