
DESAFIOS DA COVID-19 NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

O contexto de pandemia não tem interferido somente na economia ou na 

saúde pública, o sistema educacional também está sendo afetado e os 

profissionais da educação estão sendo demandados a pensar sobre possíveis 

alternativas para dar continuidade ao ano letivo/as atividades de ensino.  

Para quem assiste a situação de fora do contexto escolar, considera 

como extremamente fácil atender essa demanda, ou seja, é muito simples para 

os profissionais da educação, resolver essa questão, bastaria utilizar as 

Tecnologias de Comunicação e Informação no sistema educacional, isto é, 

migrar do ensino presencial para o ensino à distância ou para realização de 

atividades de ensino por meio digital?  Afinal, o elemento básico para que esse 

“ensino à distância” ocorra não é a internet? E hoje em dia, “todo mundo” tem 

acesso à internet, certo? Não!  Há pessoas que não possuem acessibilidade 

digital e, na maioria das vezes, o único momento em que tem acesso é quando 

estão na escola ou na universidade. 

Com efeito, o gestor educacional precisa pensar alternativas observando 

a realidade escolar na sua multidimensionalidade, reconhecendo as 

especificidades do seu alunado. E diante disso, a situação que parece fácil, se 

mostra mais complexa, especialmente neste atual contexto de pandemia, pois, 

como o gestor irá garantir acesso de todos os alunos às mídias digitais, se não 

poderá oferecer a estrutura da instituição escolar, especificamente, o acesso 

aos laboratórios de informática quando as atividades de ensino e 

administrativas estão suspensas, justamente para preservá-los do risco de 

contágio? Como o gestor pode se responsabilizar pelo deslocamento do aluno 

até a escola, para que ele possa ter acesso ao laboratório de informática para 

realizar a atividade de ensino solicitada pelo docente?   

Essas duas questões supracitadas servem tão somente para 

exemplificar o fato de que as instituições de ensino que não estão realizando a 

oferta de ensino à distância, não trata-se de mera falta de vontade, mas há 

questões legais, estruturais e conjunturais de nível socio-econômico e sanitário 

que afetam a realidade da comunidade escolar e que não podem ser ignoradas 

pelo gestor educacional.  



Diante desse quadro que o cenário da crise se amplia, pois para que as 

atividades de ensino à distância ofereçam o mínimo de qualidade na 

aprendizagem requer um quadro docente qualificado no que se refere às 

metodologias de ensino à distância; planejamento das atividades pedagógicas 

on line, suporte técnico; softwares apropriados, assim como também a questão 

da acessibilidade de todos os educandos. E essa experiência que estamos 

vivenciando agora tem levado diversos profissionais da educação a reconhecer 

a importância da formação e a capacitação em mídias digitais. Além disso, 

evidencia a necessidade de políticas públicas educacionais visando ampliar a 

oferta do ensino híbrido (presencial e à distância). Isto é, o atual contexto 

coloca em pauta a instituicionalização do ensino híbrido como uma demanda a 

ser atendida pelas instituições educacionais públicas e/ou privadas no pós-

pandemia.  

Esse cenário também altera a concepção de aprendizagem em que 

centrou na escola e no professor o foco do processo de aprendizagem. E 

passa para uma concepção que reconhece a autonomia e a peculiaridade do 

estudante no processo de aprender. Significa que o foco do ensino e 

aprendizagem passa ser o estudante. Esse processo requer autoconhecimento 

e autoregulação, tomada de consciência do próprio estudante sobre como 

aprende; de que forma aprende e quais os recursos que poderá utilizar para 

aprender. 
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