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Vivemos em um país com grandes desigualdades e a pandemia contribuiu para agravar problemas que já permeavam a questão do ensino
no Brasil.
Mais de 80% dos alunos do ensino fundamental e do ensino médio estão matriculados
na rede pública.1 Apesar disso, o investimento
governamental nessa rede é ainda muito baixo.
O acesso das crianças ao ensino fundamental
vem aumentando, mas não conseguimos manter
as crianças na escola ao longo dos anos; grande
parte dos alunos não conclui o ensino médio.
Dessa forma, ainda convivemos com repetência,
evasão e abandono escolares muito elevados.

Muitas escolas têm problemas físico-estruturais graves (ventilação precária, banheiros,
pias e bebedouros insuficientes entre outros).
Outras funcionam em casas e prédios adaptados, que não foram construídos para abrigar
um estabelecimento de ensino (dependências
internas e externas muito pequenas). De acordo com a prova do Programa Internacional de
Avaliação de Alunos/PISA 2018 (alunos com
15 anos de idade), 35% dos estudantes brasileiros estudavam em escolas com estrutura
deficiente e/ou inadequada.
Os professores são mal remunerados e pouco
valorizados, muitos trabalham em mais de uma
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escola e não conseguem tempo para melhorar a
sua qualificação. Não há programas de reciclagem sistemática para estes profissionais.
Por outro lado, a alimentação fornecida pelas escolas da rede pública é a principal refeição
do dia para um grande contingente de alunos.
Nesse caso, a escola é um importante fator de
proteção na segurança alimentar.
Com a suspensão abrupta das aulas presenciais devido à pandemia de COVID, não houve
tempo hábil para o planejamento imediato de
uma solução alternativa que permitisse a manutenção do vínculo dos alunos com a escola.
A principal opção encontrada foi a implantação do ensino remoto, principalmente na rede
privada.
Entretanto, alguns entraves precisariam ser
superados com urgência:
– A infraestrutura das escolas/professores.
De acordo com dados da prova do PISA/2018,
somente 26% dos alunos estudavam em escolas com boa conectividade à rede de internet.2
Entretanto, não bastava apenas ter os equipamentos necessários e boa conexão à rede para
oferecer o ensino remoto, pois os professores
precisavam também estar preparados para utilizar essa nova ferramenta. Cabe ressaltar que
muitos professores davam suporte aos seus
próprios filhos em casa.
– A desigualdade no acesso pelas
famílias/alunos.
Quase 40% dos alunos da rede pública não tiveram acesso às aulas por ensino remoto.3
– Mudança na rotina das famílias.
Pais trabalhando em casa (home-office) e dividindo espaços e pontos de acesso à rede com
os filhos. Algumas famílias têm somente um
ponto de acesso e, em muitos casos, por celular. As dificuldades foram mais acentuadas na
rede pública, onde se concentram as famílias
em maior vulnerabilidade social e que utilizam
o celular, em um único cômodo da casa, para
um ou mais filhos.
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– Pais/responsáveis/cuidadores sem condições
de oferecer suporte aos filhos.
Em muitos casos por não dominarem os conteúdos programáticos ou pela necessidade de se
ausentar da casa em busca de trabalho (principalmente informal). Convém lembrar que mais
de 40% das famílias brasileiras são chefiadas
por mulheres.4
O tempo e a forma de implantação do ensino remoto variaram por estados e municípios
e entre escolas públicas e privadas. Em 14 das
27 capitais brasileiras, os alunos tiveram
35 dias ou mais sem alguma atividade remota.
Em alguns casos, a demora para implantação foi
de até quatro meses.5 Houve locais em que as
aulas remotas não aconteceram, predominantemente na rede pública.
Na educação infantil, aulas em torno de
45 minutos, priorizando o estímulo às artes
(desenho, pintura, modelagem, música) e à
psicomotricidade são importantes. Algumas escolas tentaram antecipar o processo de alfabetização dessas crianças.
Para alunos dos ensinos fundamental e médio, muitas escolas ofereceram aulas sequenciais, em média com quatro horas diárias e intervalos de 15 minutos, passando conteúdos
programáticos, com pouca interação entre professores e alunos. Cabe ressaltar que, nesses casos, o risco do uso abusivo de telas foi grande, se
considerarmos que as crianças e os adolescentes também utilizam computadores, celulares e
tablets para outros fins. Sabemos que o uso prazeroso de telas auxilia na construção de habilidades cognitivas e na aprendizagem. Entretanto, a
utilização sem limites e sem a supervisão de um
adulto responsável pode ter reflexos negativos
sobre a saúde, além de possibilitar contatos com
pessoas e/ou grupos desconhecidos e a exposição ao cyberbullying. A supervisão sugerida não
é para vigiar os filhos e, sim, para orientar quanto
ao acesso e à utilização segura da internet.
De acordo com pesquisa realizada pela Fundação Carlos Chagas com professores das redes
de ensino pública e privada, 47,2% deles obser-
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varam um estreitamento dos laços familiares que
se encontravam fragilizados pelo pequeno tempo de contato diário entre pais e filhos.6 Foi citada, também melhora nas relações dessas famílias com as escolas (45,6%). Por outro lado, para
outras famílias que já vivenciavam problemas de
relacionamento, houve acentuação de conflitos,
causada pelo novo modelo de convivência prolongada em casa. Também, de acordo com relatos de professores, muitos alunos demonstraram
grande interesse pelo ensino remoto; outros,
mesmo tendo acesso à internet, desligavam as
câmeras durante as aulas dedicando-se a atividades paralelas e, em muitos casos, mesmo com
os monitores ligados, ficavam calados, não interagindo com os professores ou colegas da turma.
Alguns estados/municípios/escolas que não
conseguiram oferecer o ensino remoto utilizaram outras opções:
– Uso de plataformas, sites ou redes de apoio
nas comunidades com temas para pesquisa e
debates semanais de uma hora intermediados
por educadores locais.
– Programas educativos oferecidos por Rádio
e/ou TV;
– Disponibilização de material didático nas
escolas ou distribuição nas residências dos
alunos (alguns municípios não conseguiram
sequer oferecer o material).

Repercussões na aprendizagem
As repercussões sobre a aprendizagem dos
escolares serão variadas e distintas, se levarmos
em conta a situação anterior à pandemia, as condições de implantação do ensino remoto e o contexto familiar.
Certamente, os aspectos cognitivos sofrerão
considerável impacto negativo, com perda de conhecimentos e habilidades acadêmicas já adquiridas anteriormente. Isto será mais acentuado
entre crianças e adolescentes que já viviam em
situação de vulnerabilidade social. Cabe salien-

tar que os alunos haviam retornado, há pouco
tempo, de um período de dois a três meses de
férias regulares, muito importantes para o seu
desenvolvimento social, emocional e cognitivo,
mas que poderia ter contribuído para o esquecimento de alguns conceitos e conteúdos ainda
não plenamente sedimentados.
Muitas crianças que iniciavam a alfabetização, momento em que a presença física é muito
importante para que o aluno aprenda a relação
da cadeia sonora da fala com a representação
das letras, voltarão às salas de aula para um reinício desse processo.
Outros alunos que já enfrentavam dificuldades escolares por causas diversas antes da
pandemia, como por exemplo, a dislexia, e que
deixaram de receber suporte de profissional habilitado para superar esse transtorno específico
da aprendizagem, também estarão prejudicados
na sua aprendizagem.
De acordo com o Censo Escolar de 2019, havia cerca de 1.300.000 alunos matriculados nas
escolas, públicas e privadas, com algum tipo de
deficiência e que já recebiam acompanhamento educacional especializado, sendo que 92%
frequentavam classes regulares.7 Com certeza,
haverá um retrocesso considerável no processo
de inclusão desses escolares. Além disso, poderá ocorrer aumento da defasagem desses alunos
em comparação com aqueles que não precisaram de ferramentas de acessibilidade e inclusão
para se adaptarem ao ensino remoto.
Considerando que, em 2018, cerca de um terço dos adolescentes inscritos no ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) que concluíram o ensino médio na rede pública não tinham acesso à
internet 8 e que, em 2020, durante o período de
isolamento social, esses alunos, já sem acesso ao
ensino remoto, também ficaram privados das aulas presenciais, entendemos que a participação
deles nessa prova ocorrerá de forma extremamente desigual.
Se observarmos que nenhuma região do país
alcançou o número mínimo de horas/aula previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
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mesmo os alunos das classes sociais mais altas
que estudam nas melhores escolas, terão perdas
educacionais nesse período. Entretanto, com o
apoio dos pais, vivendo num ambiente familiar
tranquilo para estudar, com acesso a livros didáticos e computador próprio com boa conectividade, certamente terão condições muito mais
favoráveis ao aprendizado, mesmo sem o ensino
presencial.

Repercussões no comportamento
O impacto do isolamento social sobre o desenvolvimento biopsicossocial das crianças e
adolescentes será evidente e suas consequências persistirão mesmo após o retorno às atividades presenciais.
A interação, a ludicidade e a brincadeira são
fundamentais tanto para o desenvolvimento infantil quanto para o processo de socialização das
crianças e não podem ser substituídas apenas
por uma ferramenta tecnológica. Afinal, o afeto
é transmitido pelo contato físico.
Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de
Pediatria com 951 pediatras em todo o país
apontou que oito em cada 10 crianças apresentaram alterações no comportamento durante
o isolamento social, de acordo com relato dos
pais.9 Crianças e adolescentes que apresentam
sinais/sintomas de tristeza, apatia, irritabilidade
e agressividade, entre outros, se não tiverem a
devida atenção e cuidado, poderão evoluir para
quadros de depressão e transtornos mais graves.
Do mesmo modo, alunos que já se apresentavam emocionalmente fragilizados, ou com sérios
problemas comportamentais antes da pandemia,
poderão ter esses quadros exacerbados. Será
preciso um cuidado especial com a insatisfação
com a vida e a tendência ao suicídio. Na prova do
PISA de 2015 aproximadamente 12% dos estudantes brasileiros aos 15 anos já relatavam insatisfação com a vida, o que realça a importância
desse tema.10
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Além das repercussões citadas anteriormente, enfatiza-se outras consequências negativas
do isolamento social para as crianças e os adolescentes.
O confinamento prolongado em casa aumentou os casos de maus tratos e violências contra
crianças e adolescentes (física, psicológica e sexual). Cabe ressaltar que a maior parte dos casos
de abuso sexual acontece no ambiente doméstico, tendo, como principais agentes, familiares ou
cuidadores.
O confinamento pode também acarretar o
aumento de acidentes domésticos. Em muitos
casos, os pais saem para trabalhar, deixando os
filhos sozinhos ou sob os cuidados de irmãos
maiores ou de vizinhos. Além disso, há sempre o
perigo da migração para as ruas, onde ficam expostos a diversos riscos, como atropelamentos
ou uso de drogas lícitas ou ilícitas.
Fica claro que, pelo convívio diário com os
alunos, a escola pode observar mudanças de
hábitos e/ou comportamentos, além de sinais
sugestivos de violência/maus-tratos e depressão, possibilitando a orientação das famílias
e/ou a notificação de alguns casos aos Conselhos
Tutelares. Fica evidenciado mais uma vez o papel importante da escola como fator de proteção
para as crianças e adolescentes.

Desafios
A falta de alinhamento nas decisões governamentais e judiciais, assim como os posicionamentos conflitantes de profissionais de saúde,
contra ou a favor do retorno às aulas presenciais,
aumentam a insegurança e a desconfiança de
pais, alunos e professores.
Essa interrupção prolongada das atividades
escolares presenciais trará reflexos para os próximos anos. As pesquisas não conseguirão dimensionar o conjunto de perdas que os alunos
terão neste período. Poderá haver uma migra-
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ção considerável de alunos do ensino privado
para a rede pública pela dificuldade dos pais
em manter as mensalidades em dia. Além disso,
essa inadimplência resulta no fechamento de
algumas escolas. Como consequência desses fatos, poderá ocorrer um aumento na evasão e no
abandono escolar.11
Mesmo se adequando a todos os protocolos
de segurança possíveis voltados para a redução
dos riscos relacionados à COVID-19, as escolas
precisarão estar preparadas para enfrentar novos desafios. Será preciso definir estratégias
adequadas para compensar o retrocesso na
aprendizagem e a acentuação das desigualdades
entre os alunos. Desse modo, deverão ser adotadas novas formas de avaliação das necessidades
de cada criança/adolescente, buscando um suporte individual ou para grupos de alunos. Outro
ponto importante será a busca ativa dos alunos
que não retornarem, começando pelos que não
participaram do ensino remoto.
Os danos psicológicos e cognitivos precisarão de um olhar diferenciado. Temas como medo,
luto, ansiedade, resiliência, entre outros permearão o cotidiano das escolas. Por outro lado, os
professores não conseguirão obter sucesso no
acolhimento dos alunos, diante de tamanha diversidade, se não estiverem bem com sua própria saúde física e emocional e se não tiverem
treinamento específico e mais aprofundado sobre estas questões.
Diante do exposto, será imprescindível uma
ação intersetorial, articulando um trabalho amplo e complexo das diferentes áreas das políticas sociais (Saúde, Educação, Assistência Social)
com outros segmentos da sociedade, criando sólidas redes de apoio para alunos, suas famílias,
os professores e as escolas.
Além da orientação e do tratamento de casos suspeitos ou confirmados da COVID-19, os
pediatras e os profissionais de saúde que atuam
na porta de entrada da atenção básica de rede
pública, na maioria dos casos com as equipes de

saúde da família, desempenham um importante
papel no suporte às crianças, aos adolescentes
e seus familiares no enfrentamento desse novo
modelo de convivência familiar, buscando sempre valorizar os vínculos afetivos entre pais e
filhos.
No momento atual, mais do que nunca os
desafios diários nos desequilibram, mas quando houver qualquer mudança no comportamento das crianças/adolescentes, os pais/responsáveis precisarão priorizar o acolhimento e o
diálogo, demonstrando tranquilidade, paciência
e tolerância com seus filhos. Afinal, eles precisarão se sentir seguros para expressar seus sentimentos.
Recomendamos especial atenção aos alunos
que serão encaminhados, pelas escolas ou pelas famílias, com problemas na aprendizagem
e/ou no comportamento, após o retorno das
aulas presenciais. A avaliação das dificuldades
escolares requer anamnese e exame físico detalhados e investigação de todos os fatores possivelmente relacionados ao problema: orgânicos,
psicológicos, sociais, familiares, pedagógicos e
educacionais.12 É necessário fazer uma anamnese criteriosa de cada caso, ouvindo a criança, a
família e a escola, com o objetivo de conhecer
tanto o histórico escolar como o comportamento
desse aluno antes do período de isolamento social. Com essa conduta, evitaremos medicalizar
questões de cunho pedagógico e/ou social que
deverão ser discutidas e equacionadas por meio
de ações intersetoriais e interinstitucionais.
Caso contrário, estaríamos responsabilizando o
aluno pelo seu próprio fracasso escolar.
A escola não vai ser perfeita e nem retornará
de onde parou. Mais do que nunca, será preciso construir junto com as escolas e as famílias
uma aliança sólida para enfrentar o desafio de
vivermos de forma diferente, cuidando com segurança da saúde e do pleno desenvolvimento
das crianças e dos adolescentes. Diretrizes devem ser estabelecidas pelos gestores federais,
estaduais e municipais voltados para educação.
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