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Volta às Aulas 

 

Desde o início da pandemia, mudanças e adaptações aconteceram para evitar que as famílias 

adoecessem não apenas pelo vírus, mas também pela falta de trabalho, dinheiro, estudo e pelos 

aspectos emocionais que estão diretamente relacionados a tudo isso. Escolas fechadas 

repentinamente tiveram de se adaptar às plataformas de ensino on-line. Agora, com a retomada 

presencial nas escolas estaduais e privadas, é importante refletir sobre a perda irreparável que a 

não volta às aulas pelo Município acarretará às crianças e suas famílias. 

 

A primeira questão é a equidade. Existe uma rede de profissionais especializados, treinados para 

pensar e dialogar sobre a educação e suas implicações na saúde e na segurança. Com a decisão pela 

retomada do ensino presencial com protocolos adequados nas escolas estaduais e privadas, não há 

razão para só o Município ficar de fora. 

 

A segunda, é a perda cognitiva das crianças, que sofrem com dificuldades pedagógicas importantes. 

Esse prejuízo não pode ser suprido pelos pais, mesmo com aulas on-line. Aumentará o “abismo” 

entre o ensino privado e o Municipal, já que muitas famílias não têm internet nem computador. 

 

A terceira, refere-se ao convívio social. A escola proporciona, por meio de interação, o 

desenvolvimento de habilidades importantes que serão utilizadas no futuro e são indispensáveis 

para a saúde emocional. Além disso, a escola municipal fornece alimentação para todas as crianças. 

A quarta, diz respeito à família. A grande maioria da população precisa trabalhar. Se os filhos 

estiverem na escola, os pais terão tranquilidade e segurança para garantir a subsistência da família. 

Lugar de criança é na escola. 

 

Como profissional de saúde mental, tenho visto o aumento de acidentes domésticos com crianças 

e crescimento expressivo de problemas de ansiedade, depressão, entre outros transtornos, além de 

lacunas cognitivas e pedagógicas importantes, oriundas de tudo o que estamos passando e que 

precisarão ser reparadas o mais breve possível. 

 

O momento é difícil para todos. Por isso, cada indivíduo precisa contribuir para a sociedade. Através 

de comprometimento, confiança e responsabilidade é possível preservar uma vida emocional 

saudável e ao mesmo tempo desempenhar seu papel social seguindo os protocolos. Nesse contexto, 

a escola presencial é pilar fundamental para o desenvolvimento da criança, a segurança da família 

e a organização da sociedade. 
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