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Objetivos do Relatório Técnico 
● Divulgar os resultados da enquete sobre as opiniões dos pais dos estudantes da 

educação básica do DF, na amostra encontrada, sobre a volta às aulas durante o período 
de pandemia de Covid-19.  

● Fazer reflexões, a partir dos resultados da enquete, sobre o retorno às aulas durante a 
pandemia de Covid-19. 

● Apresentar elementos a serem considerados na tomada de decisão sobre a volta das 
atividades escolares durante a pandemia de Covid-19. 

 

Resumo 
A Covid-19 mudou significativamente a dinâmica da sociedade, provocando, dentre outras 
restrições, a suspensão das atividades escolares. Esta pesquisa visou identificar a opinião dos 
pais de estudantes da educação básica, matriculados nas redes pública e privada do Distrito 
Federal, sobre a volta às aulas durante a pandemia da Covid-19, e destacar elementos a serem 
considerados na tomada de decisão sobre o retorno das atividades escolares. A enquete foi 
elaborada por meio de perguntas que contemplaram aspectos que favorecessem uma ampla 
análise do quadro de confiança e incertezas dos pais ou responsáveis pelas crianças e jovens 
envolvidos no processo. A divulgação da enquete foi realizada pelas redes sociais e teve o 
preenchimento voluntário, garantindo-se o anonimato dos participantes. Os resultados não têm 
a pretensão de representar a população do DF, pois não segue uma amostragem aleatória. 
Entretanto, os dados proveem informações relevantes sobre o quadro em questão. A enquete 
obteve 40.169 respostas em quatro dias, o que reflete o engajamento dos pais ou responsáveis 
em expressar seus sentimentos e opiniões. O momento de enfrentamento da pandemia é um 
processo delicado por envolver medidas que afetam significativamente a vida da população. Com 
isso, em uma sociedade democrática, a participação popular na tomada de decisões é 
fundamental. As análises dos resultados permitiram pontuar alguns elementos a serem 
observados pelo governo e pelas famílias para tomada de decisão sobre o retorno às aulas: 
adoção de medidas e acompanhamento específico por região; autonomia de decisão de escolas 
e pais; e definição de medidas de contenção efetivas e factíveis, considerando a realidade local. 
De forma geral, os resultados apontam para dificuldades a serem vencidas em todos os aspectos 
relacionados ao retorno às aulas. A opinião dos pais sobre o retorno às aulas, na amostra, reflete: 
preocupações com as medidas de proteção; insegurança com o retorno às aulas no atual 
cenário; desafios em utilizar adequadamente o ensino a distância; conexão adequada à internet 
como forma de acessar conteúdos; exposição dos estudantes ao vírus no trajeto de casa para a 
escola; suscetibilidade das famílias que moram na mesma casa ao vírus, entre outros.  
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Sobre o Observatório PrEpidemia 
O PrEpidemia é um observatório que tem como objetivo subsidiar os gestores públicos e a 
população no monitoramento espacial da disseminação do SARS-CoV-2, abordando aspectos 
de diversas áreas do conhecimento, a partir de estudos e simulações apoiadas em dados e 
modelagem matemática. O acompanhamento tem ênfase no Distrito Federal e na Região 
Integrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE) e, atualmente, conta com contribuições de 
uma equipe multidisciplinar composta por pesquisadores voluntários da Universidade de Brasília 
e de instituições parceiras das áreas de geociências, saúde, engenharia de produção, 
transportes, estatística e matemática. 
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1. Introdução 
A epidemia da Covid-19 teve seu primeiro caso confirmado no Distrito Federal em 5 de março de 
2020. Em reação ao avanço da epidemia, o governo local adotou medidas de isolamento por 
meio dos Decretos Nºs 40.509 e 40.539, de 11 e 19 de março de 2020, respectivamente. Dentre 
outras condutas, o primeiro decreto determinou, no inciso II do seu artigo 2º, a suspensão de 
atividades educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, redes de ensino 
pública e privada por cinco dias. Em 14 de março de 2020, o Decreto Nº 40.520 suspendeu essas 
atividades por 15 dias, a partir de 16/3, tendo sido previsto para esse período o recesso escolar 
de julho. O retorno das aulas e demais atividades escolares estavam previstas, a princípio, para 
30 de março. Em 1º de abril, foi publicado novo Decreto, Nº 40.583, suspendendo as atividades 
educacionais em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e 
privada, no âmbito do Distrito Federal, até o dia 31 de maio de 2020. 

Ações como essas foram tomadas por muitos países e, em todos eles, houve estratégias para 
minimizar danos no processo educacional. Na América Latina, até o dia 20 de março, Argentina, 
Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Panamá, 
Paraguai, Peru, Santa Lúcia, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela já haviam suspendido 
suas aulas presenciais 1. 

De acordo com a Agência Brasil 2, o Distrito Federal foi a primeira unidade da federação a 
decretar o fechamento das escolas em consequência da pandemia do Covid-19.  

Em 10 de março de 2020, a Federação Internacional da Cruz Vermelha (IFRC), o Fundo das 
Nações Unidas para a Infância, do inglês United Nations Children's Fund (Unicef) e a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiram novas orientações para ajudar a proteger 
crianças e escolas da transmissão do vírus SARS-CoV-2 3. As orientações apresentam 
considerações, sugestões de ações e listas de verificação de práticas para manter as escolas 
seguras 3. Também aconselha as autoridades nacionais e locais sobre como adaptar e 
implementar planos de emergência para instalações educacionais. No caso de fechamento de 
escolas, as orientações incluem recomendações para mitigar os possíveis impactos negativos 
no aprendizado e no bem-estar das crianças. Isso significa ter planos sólidos para garantir a 
continuidade do aprendizado, incluindo opções de aprendizado remoto, como estratégias de 
educação on-line e transmissões de rádio de conteúdo acadêmico e acesso a serviços essenciais 
para todas as crianças e adolescentes. Esses planos também devem incluir as etapas 
necessárias para a eventual reabertura segura das escolas. 

Desde o início desse problema, a  Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 
e a Cultura, do inglês United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Unesco) 
também vem desenvolvendo estudos e orientações, e, de acordo com esse organismo 
internacional, a interrupção das aulas pelo fechamento das escolas nesse período de pandemia 
tem grande impacto para o processo de aprendizagem dos estudantes. Além disso, de acordo 
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com a Unesco 4, quanto menores as condições socioeconômicas das crianças, a probabilidade 
de não retornarem à escola é cinco vezes maior que as crianças com melhores condições de 
vida. E ainda que retornem, os efeitos negativos na aprendizagem dos indivíduos mais 
vulneráveis são maiores 1.  

Além da educação, a escola desempenha o papel de socialização, alimentação e cuidado com 
as crianças e adolescentes (Figura 1). Acolher e cuidar das crianças e adolescentes é importante 
para permitir o exercício profissional dos pais, em especial o das mães, que acabam por assumir 
esta função na maioria das famílias. 

 
Figura 1 – Papel da escola na vida do estudante 

À medida que aumenta o grau de vulnerabilidade do estudante, o papel da escola se amplia, 
sendo seus efeitos mais profundos na vida desse indivíduo, ultrapassando os papéis conhecidos 
e assumindo papéis de ordem tão individual e variada, que são difíceis de categorizar em uma 
palavra. Em um entorno incerto, a escola pode assumir o papel de um local de acolhimento e 
segurança para o estudante. 

Por esses e outros motivos, para a Unesco, a reabertura das escolas é necessária, mas a decisão 
de reabrir as instituições de ensino como afrouxamento das medidas de prevenção contra a 
Covid-19 deve ser realizada com segurança. Além disso, os governantes devem analisar os 
benefícios e os riscos desse retorno, como elementos relacionados à saúde pública e a fatores 
socioeconômicos 4. 

As decisões de reabertura das escolas devem ser embasadas na análise crítica de ações 
possíveis de mitigação dos riscos à saúde de estudantes, professores, funcionários, e das 
pessoas do ciclo social de toda a comunidade escolar. O olhar para o papel da escola evoca 
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suas funções e remete às alternativas de mitigação que podem ser adotadas, inclusive 
separadamente, para cada função, na proposição de novos cenários e possibilidades para a 
atuação da escola durante a pandemia. 

A Unesco 4 recomenda que a análise do retorno às atividades escolares deve considerar: a 
capacidade da escola para manter os protocolos de segurança de saúde para mitigar os riscos 
de contágio, como distanciamento social (tamanho da sala comparado ao número de 
estudantes); a disponibilidade de água, condições sanitárias e de higiene para todos; o nível de 
exposição da comunidade escolar a grupos de alto risco, como contato com idosos e pessoas 
portadoras de doenças crônicas (se a exposição dos estudantes a esses grupos for alta, deve-
se observar ainda mais os esforços para evitar a transmissão); e o meio de transporte usado pela 
comunidade escolar para chegar à escola (no caso de uso de transporte coletivo, o risco de 
contágio pode ser maior). E ainda, para esse acompanhamento, a universidade e outros órgãos 
de pesquisa podem auxiliar na produção de dados sobre essas e outras variáveis, a fim de ajudar 
os gestores na tomada de decisões referentes à comunidade escolar e ao retorno às atividades. 
Assim, poderão monitorar com informações pertinentes ao retorno das atividades de maneira a 
assegurar a saúde física e emocional da comunidade escolar e da sociedade em geral.  

Diante do exposto, dos rumores e das entrevistas sobre a intenção de reverter o Decreto 40.583, 
de 1º de abril de 2020, por parte do governo do DF, foi elaborada uma enquete por pesquisadores 
da Universidade de Brasília (UnB), membros do Observatório PrEpidemia, com o objetivo de 
identificar a opinião dos pais dos escolares da educação básica do DF sobre o retorno às aulas 
durante a pandemia do novo coronavírus. A enquete contemplou os pontos levantados pela 
Unesco 4 e se fundamentou em estudiosos que defendem que as famí-lias e os estudantes 
devem ser ouvidos quando da tomada de decisão das escolas 5. Os resultados dessa enquete 
são apresentados e comentados neste relatório. Por fim, são apresentados elementos a serem 
observados pelo governo e pelas famílias sobre a questão de reabertura das escolas. 

2. Metodologia 
Esta pesquisa foi do tipo exploratória, com abordagem qualitativa, pois não se preocupou em 
enumerar ou medir eventos estudados, mas sim compreendê-los. O local de estudo foi o Distrito 
Federal e o objeto de estudo foi a opinião dos pais de estudantes matriculados na educação 
básica das redes pública e privada do Distrito Federal sobre a volta às aulas. O estudo respeitou 
um desenho transversal baseado em uma enquete, que ficou disponível on-line para 
preenchimento de 21/04/2020 a 24/04/2020. O formulário foi elaborado e aplicado via Google 
forms, sendo seu link enviado pelo WhatsApp, inicialmente, a alguns pais e gestores de escolas 
com a mensagem da explicação da pesquisa e solicitação de ampla divulgação entre os contatos.  

Os resultados não têm a pretensão de representar a população do Distrito Federal (DF), pois não 
segue uma amostragem aleatória, e, portanto, não podem ser extrapolados para todo o DF. No 
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entanto, os dados proveem informações relevantes sobre o quadro em questão, visto que a 
enquete obteve mais de 40 mil respostas em quatro dias, o que reflete o engajamento dos pais 
ou responsáveis em expressar seus sentimentos e opiniões. 

A enquete foi do tipo semiestruturada e composta por 25 questões objetivas, divididas em 
tópicos, que incluíram informações sobre o local de moradia; nome da escola; idade da criança 
ou adolescente; série escolar; informações sobre a oferta de EaD; disponibilidade de computador 
(ou outro dispositivo) na residência; acesso à Internet; número de moradores da residência; 
quantos fazem parte do grupo de risco e se houve casos de Covid-19 na família. Dados sobre 
acesso à plano de saúde, uso de medidas de proteção individual também foram analisados, além 
da opinião dos pais sobre o retorno das aulas durante a pandemia. Cada responsável foi 
orientado, por meio de um pequeno texto, a responder uma enquete para cada filho estudante 
da educação básica no DF. 

A enquete abordou, conforme mencionado, algumas informações propostas pela Unesco 4 para 
decidir a respeito do retorno às aulas, como o ensino a distância, o contato da comunidade 
escolar com grupos de risco, acesso a medidas de proteção (higiene, máscara e álcool gel), e o 
meio de transporte para acesso à escola. 

Optou-se, na maior parte das questões, pela apresentação gráfica dos resultados. Os dados 
foram agrupados entre escolas públicas e privadas para melhor leitura e análise das informações. 
Os segmentos de ensino foram agrupados em educação infantil, fundamental e ensino médio. 

Esta pesquisa foi submetida e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade de 
Brasília, sob o protocolo nº 3.999.031. Destaca-se que foram seguidos os princípios éticos da 
Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e que foi garantido o anonimato dos 
participantes da pesquisa. Pela característica do estudo, foi solicitada a dispensa da aplicação 
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido nos termos da regulamentação.  

3. Resultados 
Neste tópico, os resultados da enquete são apresentados e analisados. As respostas foram 
apresentadas considerando-se os grupos de respondentes das escolas públicas (cerca de um 
terço) e privadas. Nota-se que as escolas cívico-militares estão contempladas no grupo das 
escolas públicas. 

Considerando a divulgação restrita e não institucional, a adesão dos pais foi bastante expressiva. 
A Figura 2 mostra a distribuição acumulada das respostas recebidas.  
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Figura 2 – Distribuição acumulada do preenchimento da enquete com a opinião dos pais de estudantes 

sobre a volta às aulas no DF durante a pandemia do Covid-19.  

A enquete teve sua divulgação iniciada no dia 21/04, às 17h30,  e contou com aproximadamente 
36 mil respostas até às 21h30 do dia 22/04 (totalizando aproximadamente 90% do total de 
respostas), data da divulgação pelo governo de que haveria (a partir de 22/04)  um prazo de 10 
dias para a secretaria de Educação do Distrito Federal elaborar e apresentar um plano para a 
reabertura das escolas. Até o dia 24/2, final da enquete, o total de respondentes foi 40.169. 

3.1 Caracterização da amostra 

A Figura 3 apresenta a proporção, obtida na amostra, dos níveis escolares agrupados entre 
escolas públicas e privadas, indicados pelos respondentes. 
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Figura 3 – Frequência de respostas da amostra por segmento de ensino e tipo de escola, Abril/2020.  

Nota-se que mais de 59% das respostas da amostra se referiram ao ensino fundamental, em 
ambos os grupos. 

As Figuras 4 e 5 apresentam a distribuição espacial das respostas dadas por Região 
Administrativa. Uma melhor visualização da amplitude da enquete e a distribuição das 
participações, poderá ser observada no Dashboard disponível no portal do PrEpidemia, 
juntamente com a presente Nota Técnica. Vale ressaltar novamente que a pesquisa não tem a 
pretensão de extrapolar os resultados para as Regiões Administrativas, ou seja, a amostra não 
é representativa destas.  
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Figura 4 – Distribuição Espacial das respostas da enquete de pais de estudantes de escolas privadas, 

Abril/2020. 

 
Figura 5 – Distribuição Espacial das respostas da enquete de pais de estudantes de escolas públicas, 

Abril/2020. 
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Pode-se depreender das Figuras 4 e 5 que ocorreu maior concentração de respostas de escolas 
privadas na amostra de Águas Claras, Guará, Jardim Botânico, Plano Piloto, Taguatinga, 
Sobradinho, Sudoeste/Octogonal, Lago Norte, Lago Sul e Ceilândia. Embora exista desigualdade 
entre as regiões do Distrito Federal, na amostra das Escolas Públicas, não temos o mesmo 
padrão, sendo que as concentrações de respostas ocorreram em Ceilândia, Plano Piloto, 
Samambaia, Taguatinga, Gama e Planaltina. 

Ressalta-se ainda que a enquete teve adesão de pais em todas as regiões do DF. 

3.2 Aspectos relacionados ao Ensino a Distância (EaD) 
A interrupção das aulas presenciais suscitou a adoção de Ensino a Distância (EaD) e outros 
diferentes tipos de acompanhamento remoto por parte de algumas escolas. Em 17 de março de 
2020, o Ministério da Educação publicou Portaria Nº 343, que dispõe sobre a substituição das 
aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durar a situação de pandemia do novo 
coronavírus - COVID-19 6. Esse dispositivo está alinhado com a orientação de diversos 
organismos internacionais, incluindo a Unesco, que sugere a educação a distância como 
ferramenta para diminuir o impacto com a interrupção das atividades escolares presenciais.  

Diversos são os formatos adotados na tentativa de manter a programação de apresentação do 
conteúdo e estes incluem a utilização de algum Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
recursos de sala de aula on-line (por meio de Massive Open Online Courses - MOOC - Platforms), 
vídeos com conteúdos das disciplinas veiculados por meios televisivos, recomendações de 
leituras, agenda com conteúdos para leitura, resolução de questões, trabalhos, etc.  

A Figura 6 apresenta os resultados encontrados na amostra sobre o fornecimento de ensino (ou 
acompanhamento) a distância pelas escolas. 
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Figura 6 – Percentual de oferta de EaD na amostra pelas escolas durante a pandemia, Abril/2020. 

É possível verificar que, de acordo com a amostra estudada, a maioria das escolas públicas 
ainda não está oferecendo esse tipo de acompanhamento. Por outro lado, mais de 95% das 
escolas privadas, indicadas na amostra, estão provendo algum tipo de acompanhamento remoto. 

O ensino a distância pode ser ofertado por diversos meios, tais como Internet, TV, rádio e 
correspondência. Todavia, na atualidade, a Internet tem sido o meio mais relevante para esse 
fim. Considerando isso, a enquete abordou a questão sobre o acesso, por parte das famílias, à 
Internet. As respostas a essa pergunta estão na Figura 7. 
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Figura 7 – Acesso à internet pelas famílias da amostra, Abril/2020. 

Nota-se que existe um acentuado equilíbrio entre as possibilidades de acesso a internet de 
ambos segmentos escolares - privado e público, o que, a princípio, facilitaria a aplicação de 
atividades não presenciais e um possível provimento aos que não têm. 

A utilização adequada dos recursos tecnológicos envolvidos no EaD é importante para que os 
estudantes das diferentes faixas etárias consigam acompanhar os conteúdos. No caso dos mais 
novos, é possível que necessitem de acompanhamento e auxílio dos pais para poderem 
desenvolver as atividades propostas.  

A Figura 8 apresenta o grau de dificuldade que os pais estão enfrentando para auxiliar seus filhos 
no ensino a distância.  
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Figura 8 – Grau de dificuldade dos pais da amostra em auxiliar os filhos no EaD, Abril/2020. 

 
Em ambos segmentos, privado ou público, mais de 20% dos pais têm dificuldade em auxiliar 
seus filhos nas atividades EaD. Não foi objeto deste estudo identificar qual exatamente tem sido 
a dificuldade encontrada pelos pais. Por esse motivo, recomenda-se uma avaliação mais 
aprofundada por parte da Secretaria de Estado da Educação do DF (SEEDF) e das escolas sobre 
o desenvolvimento de materiais orientativos. Recomenda-se, também, conhecer a quantidade 
de estudantes que nunca acessaram as atividades disponibilizadas, pois a Figura 7 demonstra 
que, pelo menos, 5% deles não têm acesso à internet e, sendo assim, provavelmente não 
acessaram as atividades. Esse número pode ser maior, pois, mesmo tendo acesso à internet, o 
estudante pode não acessar os ambientes virtuais de aprendizagem. Essa é uma das 
preocupações dos educadores sobre o atual cenário causado pela pandemia, não só relacionado 
à possibilidade de acesso do estudante aos ambientes e às tarefas, mas de igual oportunidade 
para compreensão e acompanhamento 4. 

3.3 Aspectos relacionados à saúde 

Esta seção apresenta aspectos relacionados às vulnerabilidades dos estudantes e suas 
respectivas famílias em relação à Covid-19. 
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Mais de 60% das famílias contempladas na amostra contam com 4 ou mais pessoas residindo 
na mesma casa do estudante. Na casa onde residem, segundo a enquete, mais de 90% dos 
estudantes ainda não fizeram o teste para a Covid-19. Entre aqueles que o realizaram, menos 
de 1% preferiu não responder, 8% não sabem responder e menos de 1% manifestou que houve 
teste positivo para a Covid-19 entre os moradores da residência.  

Foi perguntado se na casa onde a criança ou o adolescente mora tem alguém que faz parte do 
grupo de risco, como idosos ou pessoas com doenças crônicas não transmissíveis - DCNT -,  
como diabetes, pressão alta, doença cardíaca, doenças respiratórias, dentre outras 7. A Covid-
19 tem apresentado maior letalidade entre os portadores dessas doenças. A Figura 9 apresenta 
o resultado dessa pergunta.  

 
Figura 9 – Frequência de respostas da amostra relatando haver pessoas do grupo de risco, Abril/2020. 

 

As respostas indicam que mais de 60% das crianças residem com portador de DCNT. Esse dado 
não causa estranheza, pois os problemas de saúde crônicos são uma realidade da população 
mundial e, no Distrito Federal, os problemas respiratórios são de grande prevalência em razão 
de fatores climáticos 8.  
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Nota-se que menos de 3%, de ambas amostras, responderam que não sabem dizer se há familiar 
em grupo de risco, e esse dado pode indicar relativa confiabilidade do posicionamento dos 
respondentes sobre essa questão. 

A Figura 10 busca apresentar informações sobre o acesso dos estudantes a planos de saúde e 
sobre as possibilidades de ação da família na busca por atendimento médico, caso a criança ou 
adolescente apresente sintomas ou seja infectado pela Covid-19.  

 
Figura 10 – Percentual de crianças/adolescentes da amostra que têm ou não algum plano de saúde, 

Abril/2020. 

O destaque desta figura é para os estudantes das escolas públicas que, em sua maioria, não 
dispõem de plano de saúde. Isso pode ser um fator que contribua para a preocupação dos pais 
sobre a possibilidade de atendimento em caso de exposição da criança ou adolescente ao Covid-
19. Nas escolas privadas, menos de 15% não possuem plano de saúde, sendo que a maioria 
possui. Esse fator, para a amostra das escolas privadas, parece não ser um elemento gerador 
de insegurança.  

Segundo o guia de orientações da Federação Internacional da Cruz Vermelha (IFRC), da Unicef 
e da Organização Mundial da Saúde (OMS), para as escolas permanecerem abertas e para 
garantirem que as crianças/adolescentes e suas famílias sejam protegidas e informadas, deve-
se: fornecer às crianças/adolescentes informações sobre como se proteger; promover as 
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melhores práticas de lavagem das mãos e higiene, e fornecer suprimentos de higiene; realizar a 
limpeza e desinfecção de edifícios escolares, especialmente as instalações de água e 
saneamento; e aumentar o fluxo de ar e ventilação nos ambientes. Essa orientação é relevante 
para todos os países que confirmaram a transmissão da Covid-19. Segundo esse guia, manter 
operações escolares seguras ou reabrir as escolas exige muitas considerações, mas, se bem 
feitas, podem promover a saúde pública. Por exemplo, as diretrizes escolares seguras 
implementadas na Guiné, na Libéria e na Serra Leoa durante o surto da doença pelo vírus Ebola, 
de 2014 a 2016, ajudaram a impedir a transmissão escolar desse vírus 3. 

3.4 Aspectos relacionados à utilização de medidas de proteção  

A OMS 9 recomenda a utilização de medidas de proteção individual a fim de se evitar ou minimizar 
a contaminação pela Covid-19. Ainda não há pesquisas conclusivas sobre a efetividade da 
utilização dessas medidas por crianças/adolescentes, mas é fato que os países que estão na 
fase de retomada às aulas adotaram essas práticas 10. Dentre as medidas de proteção, as mais 
mencionadas estão o uso de álcool em gel para higienização das mãos e a máscara de proteção. 

Crianças/adolescentes com comprometimentos cognitivos ou respiratórios graves podem ter 
dificuldade em tolerar uma máscara facial, portanto, podem ser necessárias precauções 
especiais com esses jovens, como monitoramento com oxímetro de pulso, se disponível, ou 
manutenção de maior distância física de outras pessoas fora de casa. 

Outra prática para higienização pode ser a lavagem das mãos com água e sabão 11. Essa decisão 
deve ser dos gestores dos estabelecimentos de ensino com base nos custos com o álcool em 
gel e com o uso de sabão líquido e de papel toalha. É possível, inclusive, que haja necessidade 
de instalação de pias em outros lugares, fora dos banheiros, para facilitar o acesso dos 
estudantes a esse procedimento. 

A recomendação é que haja preocupação com o bem-estar físico e mental da comunidade 
escolar com o retorno às atividades. Nesse sentido, é importante conhecer a opinião dos pais 
sobre esse aspecto, a fim de medir as possíveis consequências que a insegurança relacionada 
com as medidas de proteção pode desencadear, como stress ou medo, e isso gerar problemas 
psicológicos nos estudantes e suas respectivas famílias.  

Foi perguntado aos pais se eles acham que os filhos conseguem (sozinhos) usar corretamente 
o álcool em gel na higienização das mãos, sempre que necessário (Figura 11).  
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Figura 11 – Opinião dos pais da amostra sobre a capacidade dos filhos em usar corretamente o álcool 

em gel para higienizar as mãos, Abril/2020. 

Observa-se que quanto menor a faixa etária do estudante, maior é o percentual de pais (na 
amostra) que acredita que seus filhos não conseguem adotar essa medida corretamente, tanto 
para as escolas públicas quanto para as privadas. A partir desse dado, infere-se que os pais 
podem sentir insegurança pela vulnerabilidade dos filhos.  

Ainda em relação às medidas de proteção, foi perguntado aos pais se eles acham que seus filhos 
conseguem (sozinhos) usar corretamente a máscara, na escola (Figura 12).  
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Figura 12 – Opinião dos pais da amostra sobre a capacidade dos filhos em usar corretamente a 

máscara de proteção, Abril/2020. 

Observa-se que, com relação à utilização das máscaras de proteção, os pais  acreditam que 
seus filhos terão ainda mais dificuldade em utilizar do que o álcool em gel e, quanto menor a 
série escolar, maior a dificuldade, tanto para as escolas públicas quanto para as privadas. Deve-
se agregar a este fato os diversos momentos em que a crianças e jovens necessitam retirar e 
recolocar a máscara, seja para tomar água, lanchar, fazer a higiene dental ou mesmo a troca 
desta proteção. De acordo com as recomendações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária - ANVISA, as máscaras cirúrgicas, por exemplo, devem ser trocadas a 
cada quatro horas ou quando estiverem danificadas ou úmidas 12. 

A recomendação de utilização de medidas de proteção individuais para lidar com a Covid-19 traz 
à discussão as restrições financeiras que as famílias podem ter para prover adequadamente 
estes itens aos seus filhos, caso a escola ou o governo não os forneça (Figura 13 ).  
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Figura 13 – Capacidade financeira dos pais da amostra em adquirir os itens de proteção individual, 
Abril/2020. 

O resultado aponta para a necessidade de ações diretas do Governo para buscar uma solução, 
seja ela individual ou compartilhada com os pais e/ou responsáveis, objetivando prover a 
quantidade suficiente desses insumos de proteção individual, se estes se mostrarem adequados 
como medidas de proteção para crianças e jovens.  

A Figura 14 mostra o resultado sobre o nível de proteção que os pais acreditam que os filhos 
terão ao fazer uso das medidas de proteção (álcool em gel e máscara).  
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Figura 14 – Opinião dos pais da amostra sobre a efetividade da proteção dos filhos(as) pela utilização 

dos itens de proteção individual, Abril/2020. 

O comportamento apresentado na amostra indica diferenças preocupantes, haja vista que o 
percentual de pais da amostra que considera que o uso de máscara e álcool em gel protegerá 
seus filhos é muito pequeno.  

A última pergunta deste tópico buscou entender se os pais confiam que a escola vai fornecer os 
itens de proteção individual adequadamente para as crianças/adolescentes, e o resultado pode 
ser visualizado pela Figura 15. 
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Figura 15 – Opinião dos pais da amostra sobre a capacidade da escola em fornecer diariamente os itens 

de proteção individual, Abril/2020. 

Entre as respostas das escolas privadas e públicas, o aspecto cético ficou evidente pelos baixos 
percentuais de "concordo" e "concordo totalmente" encontrados nos resultados. Destaca-se que 
a definição do ator (pais, escola ou governo) responsável pelo provimento de insumos para a 
proteção individual não é tão trivial como aparenta. As escolas privadas, assim como outras 
instituições, podem estar passando por dificuldades financeiras, o mesmo vale para os pais. Por 
outro lado, a aquisição, armazenamento, controle e distribuição desses itens pelo governo pode 
ser moroso e custoso para a sociedade.  

3.5 Aspectos relacionados ao acesso à escola  
Um aspecto de extrema importância diz respeito ao meio de transporte utilizado para ir à escola. 
A preocupação gira em torno do risco de contágio ao se deslocar de casa para a escola em 
meios de transporte compartilhados, em que o distanciamento social é extremamente complexo 
e a higienização pode ser precária. A Figura 16 apresenta as respostas sobre essa questão. 
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Figura 16 – Meio de transporte utilizado pelas crianças e adolescentes da amostra para ir à escola, 

Abril/2020. 

Observa-se que mais de 40% dos estudantes de escolas públicas, na amostra, fazem uso de 
transporte coletivo. Por outro lado, menos de 14% dos estudantes de escolas particulares fazem 
uso dessa modalidade de transporte.  

3.6 Aspectos relacionados ao desejo dos pais sobre a volta às aulas  

O desejo dos pais sobre o retorno imediato dos filhos à escola é apresentado pelas respostas da 
Figura 17.  
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Figura 17 – Manifestação do desejo dos pais da amostra sobre o retorno imediato à escola das crianças 
e adolescentes, Abril/2020.  

Nota-se que mais de 73% dos pais de estudantes das escolas públicas (da amostra) e mais de 
75% dos pais de estudantes das escolas privadas (da amostra) responderam que não desejam 
que seus filhos retornem para as unidades educacionais imediatamente. Por esse resultado, 
qualquer ação de relaxamento dessa medida precisa ser avaliada com cautela, fundamentada 
em critérios científicos, e deve-se, ainda, considerar a liberdade de escolha dos pais, em razão 
da insegurança apresentada. 

A última questão da enquete aborda o grau em que os pais se sentem seguros com a ida dos 
filhos à escola no presente momento (Figura 18). 
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Figura 18 – Grau de segurança dos pais da amostra em relação ao retorno imediato das crianças e 
adolescentes à escola, Abril/ 2020. 

O resultado reflete o resultado da pergunta anterior. Como o desejo de liberar os filhos é muito 
baixo, o sentimento de segurança segue o mesmo padrão, demonstrando uma coerência na 
sequência das respostas. 

A Figura 19 aborda o medo dos pais sobre a possível contaminação pelo Covid-19. 
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Figura 19 – Grau de medo dos pais da amostra em relação à contaminação das crianças e adolescentes  

com o Covid-19, Abril/ 2020. 

Na amostra, a resposta segue padrão semelhante às duas anteriores, com percentuais mais 
elevados de pais com muitíssimo medo na amostra das escolas públicas. 

A fim de avaliar a efetividade da ação tomada pelo governo, quanto ao fechamento das escolas, 
como medida de combate ao Covid-19, utiliza-se como referência o parâmetro R, que está 
descrito a seguir.    
 
3.7 Impacto de R(t) para o Distrito Federal a partir da publicação do Decreto 
D40.509 

De acordo com a Nota Técnica 13 publicada pelo observatório PrEpidemia, o parâmetro R(t) 
representa o número de reprodução da epidemia no tempo t, e determina o controle ou não da 
epidemia. Se o valor R(t) for menor que 1, pode-se inferir que a epidemia tende a acabar, e para 
R(t) maior que 1, a epidemia avança. Os altos valores de R(t) representam o aumento acelerado 
de infectados. 

A estimação do valor de R(t) nessa pesquisa avalia a eficácia de medidas de controle da 
epidemia, a partir da publicação do Decreto 40.509, de 11 de março, que estabelece a 



 
 

 
 

28 
 

http://www.prepidemia.org/ | prepidemia@gmail.com |UnB, Brasília-DF                          
 
 

interrupção de atividades escolares. A estimação de R(t) para o período de 14/03 a 24/03 pode 
ser visualizada na Figura 20. 

 
Figura 20 – R(t) estimado de infectados de Covid-19 no DF no período de 14/03 a 24/03.   

A Figura 20 apresenta o gráfico estimado do número de reprodução da epidemia, a partir dos 
dados oficiais do governo, para o período de 14/03 a 24/03. Para estimação de R foi utilizado o 
método proposto por Thompson 14. Como o método necessita de dados iniciais para a estimação, 
os valores estimados para R(t) iniciam em 14/03, embora a série tenha iniciado no dia 7 de março. 
As linhas verticais em vermelho indicam os decretos nos 40.509 e 40.539.  

Nota-se uma redução de 30% no número de reprodução da epidemia, de 4,63, no dia 14/03, para 
3,24, no dia 18/03, período em que esteve em vigor o decreto da interrupção das atividades 
escolares e anterior ao decreto no 40.539 (interrupção de funcionamento de diversos 
estabelecimentos), indicando uma efetividade da interrupção das atividades escolares no 
combate à epidemia. A redução mais acentuada, após o dia 19/03, ocorre em razão das medidas 
impostas pelo decreto no 40.539, que foram combinadas com o primeiro ato mencionado. Vale 
ressaltar que a medida de fechamento das escolas no Distrito Federal possui efeitos indiretos na 
redução de R, como aqueles relacionados à sensibilização da população. 
 

4. Elementos importantes a serem considerados para o 
retorno às aulas 

O retorno ou não das atividades escolares e como isso deve ser feito são questões complexas, 
pois envolve aspectos de saúde, educacionais, de alimentação, e socioeconômicos. 
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O Distrito Federal possui uma diversidade socioeconômica significativa. Além disso, há uma 
variação na evolução da epidemia entre as regiões administrativas do DF e uma grande 
diversidade de contextos familiares. Considerando essas questões e as outras identificadas 
neste relatório, entende-se que qualquer ação nesse cenário deve observar os seguintes 
elementos: 

● adoção de medidas e acompanhamento específicos por região - regiões que 
possuem evolução da epidemia controlada podem ter controles mais flexíveis. Por outro 
lado, regiões com números altos de reprodução da epidemia, eventualmente, precisam 
de controles mais rígidos. Considerando isso, a fim de otimizar a relação entre controle 
da epidemia e impacto social, é recomendado acompanhar e implementar medidas 
específicas para cada região, considerando suas particularidades socioeconômicas e 
curva epidêmica;  

● autonomia de decisão de pais e escolas - deve-se assegurar a soberania de decisão 
aos pais, que têm mais condições de julgar entre a preservação da saúde e a educação 
de seus filhos, o que está alinhado com o Art. 227 da Constituição Federal, que posiciona 
a família à frente do Estado ao indicar as garantias individuais da criança/adolescente. 
Escolas devem possuir autonomia para, juntamente com sua respectiva comunidade, 
definir estratégias de ensino e medidas de contenção da epidemia em suas 
dependências, o que é razoável pelo fato das escolas e respectivas comunidades 
possuírem realidades distintas. De todo modo, isso não afasta o dever do estado em 
assegurar o direito coletivo, que no caso dessa dualidade, é a saúde. 

● definição de medidas efetivas e factíveis - conforme mencionado (Figura 1), a escola 
desempenha o papel de educação, socialização, alimentação e cuidado com as crianças 
e adolescentes. Para cada função é necessária a discussão sobre alternativas de 
continuidade e mitigação de riscos. O direito à educação pode ser assegurado por meio 
de EaD ou ensino semipresencial. Essa definição deve levar em consideração seu 
acompanhamento para verificar sua efetividade. Quanto à socialização, é necessário 
monitorar as crianças e adolescentes durante os períodos de maior interação nos pátios, 
a fim de se evitar muita aglomeração e, com os mais novos, as trocas indevidas de 
material e de alimentação.  Além disso, podem-se buscar novas formas de interação 
social a distância. Quanto à alimentação, é necessário avaliar se as medidas já adotadas 
pelo governo para suprir essa necessidade estão dando resultado. O cuidado envolve 
medidas de proteção como higiene e isolamento, estas devem ser cuidadosamente 
avaliadas, pois não se restringem ao afastamento entre alunos e ao uso amplo de 
máscaras de proteção e álcool em gel. Recomenda-se, ainda, avaliar os impactos 
psicológicos e educacionais na imposição de medidas de isolamento na escola e de 
higiene para os estudantes, em particular para os mais jovens. 
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Os elementos apresentados estão alinhados com os princípios recomendados na Nota Técnica 
01 deste Observatório PrEpidemia 13, de 26 de abril, em especial os seguintes: a necessidade 
de estratificação por espaço geográfico e dimensões que compõem a sociedade; avaliação 
contínua da pandemia com ciclos curtos; definição de protocolos por área; e transparência e 
participação social. 

É importante ressaltar que as ações são sugestões e todos os atores participantes devem 
entender que a cooperação é o fator-chave. O cenário atual, marcado pela pandemia é uma 
realidade nova para todos os envolvidos, sendo necessário acompanhamento constante. 

5. Considerações finais 
Conforme o monitoramento da Unesco 4, em 29 de abril, 71 países anunciaram decisão sobre a 
reabertura das escolas. Desses, 12 já reabriram, 52 agendaram a data de reabertura ao longo 
deste ano acadêmico e 7 planejam reabrir as escolas no próximo ano letivo. A maioria dos países, 
128, ainda não decidiram sobre a data de reabertura de seus estabelecimentos de ensino. 

Os achados deste estudo refletem uma grande sensação de insegurança dos pais em relação 
ao retorno das aulas presenciais. Caso haja evidência de que este retorno possa ser seguro, o 
Governo do Distrito Federal (GDF) precisa apresentar uma estratégia para as escolas, famílias 
e comunidade. Essa estratégia possivelmente terá maior chance de ser bem sucedida caso seja 
discutida com os interessados, ou seja, construída por meio da participação social.  Isso fará com 
que a população tenha maior segurança nesse retorno.  

Além disso, pensando nas diversas funções sociais da escola, seria conveniente que, ao 
retornarem as atividades, a preocupação não seja apenas com a aprendizagem do conteúdo 
específico de cada matéria em si, mas também com o ensino da adoção adequada de medidas 
de proteção, dos hábitos de higiene recomendados pelo Ministério da Saúde e de sua 
importância, não somente nesta fase de pandemia, mas também no cotidiano da sociedade, 
independentemente do problema pelo qual estamos passando. Além disso, será necessário 
ensinar os estudantes a conviver socialmente; a perceber o outro e, para tanto, a educação 
socioemocional será importante, conforme sugere a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)15 
para o ensino fundamental. Os indivíduos estão experienciando emoções distintas, reações 
diferentes desencadeadas pelo processo de isolamento social e também pelo medo e ansiedade 
gerados pela preocupação com a doença em si. Por esse motivo, o retorno às atividades 
escolares também pode desencadear reações vinculadas às emoções desses indivíduos e 
também de suas famílias, e todos devem saber como ajudar os demais.  

Os efeitos da continuidade da suspensão das aulas devem ser permanentemente monitorados, 
pois a paralisação afeta aspectos diversos, desde o desenvolvimento psicomotor e nutricional 
até a noção de segurança, relacionada a vida dos estudantes e efeitos na família, como a 
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participação dos pais no mercado laboral, com maior incidência, nas mulheres, retroagindo 
importantes conquistas 1. 

Vale ressaltar que para o público da educação especial, educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 16, o monitoramento aos quais 
nos referimos ao longo deste trabalho devem ser maiores, haja vista poderem apresentar 
maiores dificuldades na utilização de medidas de proteção e no acompanhamento com educação 
remota.   

Sugere-se, também, conhecer se o estudante possui algum tipo de doença crônica, isto é, se faz 
parte desse grupo de risco ou se mora com alguém que faça parte de algum grupo de risco, para 
ser oferecida maior proteção a esses indivíduos. 

O GDF deve prover alternativas para as famílias que não têm condições de adquirir os materiais 
para proteção individual ou que optem pela criança/adolescente não voltar presencialmente à 
escola no período da pandemia. Neste último caso, deverá ser organizada política de 
acompanhamento desses estudantes para que seu aprendizado não seja prejudicado e 
assegurar a re-matrícula deles no mesmo estabelecimento para o retorno à escola, sem haver 
obstáculos burocráticos. 

Elementos essenciais devem ser observados na tomada de decisão sobre a reabertura ou 
não das escolas: a adoção de medidas e acompanhamento específico por região; a 
autonomia de decisão de pais e escolas; a definição de medidas efetivas e factíveis. 
Devem-se acordar as (co)responsabilidades estruturais (máscara, álcool gel, etc) entre escolas, 
governo e família; e definir protocolos de higiene, distanciamento e segregação durante o período 
em que os estudantes estarão nas escolas.  

Há alguns anos que a educação está inserida em um contexto de formalidade (a escola 
propriamente dita) e de informalidade (marcado pelo conteúdo acessado na rede e na 
organização social do indivíduo, nesse caso, da criança/adolescente). O acesso à rede de 
computadores pode amenizar os efeitos da paralisação da educação formal, uma vez que existe 
o reconhecimento de outras reservas de educação, transformando a casa e as atividades 
recreativas como um local de aprendizagem.  

O conceito de aula remota para o de EaD deve avançar, ampliando as opções ao docente por 
meio de tecnologia, saindo progressivamente do uso de vídeos estáticos, slides comentados, 
para uma aprendizagem em linha. 

Espaços virtuais podem ser desenvolvidos com grupos que possuam o mesmo interesse e 
objetivos, estabelecendo uma aprendizagem relacional (inclusive com participação de 
crianças/adolescentes em diferentes idades e com a presença dos pais), podendo ter apoio de 
instituições que representem rede de apoio para a família, como instituições religiosas e grupos 
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de interesse. Pereira, et al.17 explicam que essas ações facilitam outras formas de aprendizagem 
e descoberta por parte do estudante. 

Além disso, deve-se identificar os estudantes com dificuldades em acessar o ensino remoto, a 
fim de se prover condições para esse acesso. Observa-se que essa infraestrutura tecnológica e 
cultural criada em tempos de epidemia tem potencial para oferecer maior qualidade ao ensino 
após o seu término. 

Como identificado neste estudo, há uma sensação de insegurança nos pais quanto ao retorno 
das atividades escolares em tempos de epidemia. Nesse contexto, o governo deve investir no 
desenvolvimento de protocolos baseados em evidências e adotar mecanismos de transparência 
e participação das famílias envolvidas no processo de decisão. Em último caso, deve-se respeitar 
a soberania de decisão das famílias no julgamento entre a preservação do direito à saúde e 
direito à educação. O governo deve prover condições para a realização dessas escolhas, 
reduzindo os impactos envolvidos por meio de procedimentos e regulamentação adequados. 
Dentre as ações de redução de impacto, destaca-se o apoio financeiro para suprir as questões 
alimentares, e o acompanhamento social e educacional. 

O governo também deve avaliar o contexto dos profissionais de educação que poderão ter 
contato com os estudantes. Nota-se que a Covid-19 possui maiores taxas de assintomáticos em 
indivíduos mais jovens, o que pode gerar maior risco aos adultos que tenham contato direto com 
esse público. 

Por fim, este estudo pode ser replicado a outras regiões do Brasil, considerando as 
especificidades para cada localidade, respeitando suas diferenças culturais e socioeconômicas. 
Entretanto, o estudo deve ser uma ação conjunta entre governo, família e escola, a fim de 
alcançar representatividade da população. 
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