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1. RESUMO:  

 

Este artigo tem como objetivo evidenciar como a pandemia de Covid-19 tem 

acentuado a desigualdade e analisar as adaptações educacionais a partir disso. A 

educação e vários outros setores foram afetados pelo isolamento social, o ensino EAD 

(Ensino a Distância) passou a substituir as salas e as aulas presenciais como meio de 

minimizar os danos causados pela pandemia. Nesse sentido, enfatizamos o impacto 

da pandemia sobre educação pública, especialmente a educação básica, e os 

aspectos que devem ser considerados na formulação de políticas públicas. Percebe-

se que, além da falta de planejamento, a educação a distância também exacerbou a 

desigualdade no acesso e na qualidade da educação no Brasil. Para tanto, utilizamos 

a pesquisa qualitativa e bibliográfica para realizar os objetivos propostos pelo trabalho. 

E de forma complementar, apresentamos dados estatísticos sobre o cenário de 

evasão escolar que tem atingido diversas alunos e regiões do Brasil. 
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3. ABSTRACT: 

 

This article aims to show how the Covid-19 pandemic has accentuated inequality and 

to analyze educational adaptations based on this. Education and several other sectors 

were affected by social isolation, distance education (DL) began to replace classrooms 

and classrooms as a means of minimizing the damage caused by the pandemic. In 

this sense, we emphasize the impact of the pandemic on public education, especially 

basic education, and the aspects that must be considered in the formulation of public 

policies. It is noticed that, in addition to the lack of planning, distance education has 

also exacerbated the inequality in access and quality of education in Brazil. Therefore, 

we used qualitative and bibliographic research to achieve the objectives proposed by 

the work. And in a complementary way, we present statistical data on the school 

dropout scenario that has affected several students and regions in Brazil. 
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5. INTRODUÇÃO  

 

No início do ano letivo de 2020, era impossível prever as mudanças diárias em todos 

os aspectos da população mundial. Vivemos em uma crise sanitária, econômica e 

social em decorrência da pandemia da COVID-19, um vírus com alta capacidade de 

transmissão descoberto em dezembro de 2019 na China e com 1º caso confirmado 

no Brasil no dia 26 de fevereiro de 2020. Em 8 de agosto, menos de 6 meses depois, 

o Brasil atingiu a triste marca de 100.000 mortes causadas pela doença. Os grupos 

mais vulneráveis, que sofrem com a desigualdade social, são atingidos de forma mais 

violenta pelas consequências da pandemia. 

Na área da educação logo tivemos as aulas suspensas, a dinâmica do cotidiano no 

geral mudou e a educação precisou se adaptar, mas assim como em outras áreas a 

adaptação do público acaba por ser lenta e não eficaz. Nesse sentido, o presente 

trabalho tem como objetivo geral evidenciar os impactos da pandemia na educação 

pública e como objetivos específicos apresentar os argumentos presentes nas 

discussões sobre o retorno às aulas presenciais e verificar os desafios do ensino 

remoto para alunos da rede pública.  

Assim, este estudo contém relevância social considerando que um dos problemas 

mais imediatos que tem atingido a vida de muitos brasileiros é a relação com a 

educação de crianças e adolescentes, gerando a necessidade de expor a 

complexidade na forma como diferentes atores sociais lidam com o ensino. É preciso 

considerar que é difícil apresentar uma solução simples para uma situação tão 

complicada como a que vivemos, contudo, é fundamental refletir sobre as 

metodologias que estão sendo aplicadas e sobre possíveis dinâmicas. Por isso, A 

pertinência do tema justifica-se na medida em que a pandemia de Covid-19 atingiu 

a educação em praticamente todo mundo, e seus impactos serão sentidos a curto, 



 
 
 
 
 
 

3 
 

médio e longo prazo, exigindo a readaptação e redesenho do sistema educacional. 

Assim, objetiva-se analisar quais os impactos da pandemia na educação, bem 

como evidenciar aspectos fundamentais na elaboração de políticas públicas 

educacionais e práticas de gestão a serem utilizadas no enfrentamento a esta 

excepcional situação. Utilizamos a pesquisa qualitativa e bibliográfica para realizar 

os objetivos propostos pelo trabalho. E de forma complementar, apresentamos 

dados estatísticos sobre o cenário de evasão escolar que tem atingido diversas 

alunos e regiões do Brasil. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Na pandemia de Covid-19, a situação atual no Brasil levou à relativização de 

muitos direitos básicos, incluindo a educação. A educação é um direito básico 

estipulado no artigo 6º:  São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição (BRASIL, 1988). 

De forma mais específica, o artigo 205 declara que “A educação, direito de todos 

e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

De forma complementar, o artigo 208 do texto constitucional informa sobre os deveres 

do Estado na efetivação e oferta de serviços educacionais. No inciso primeiro, consta 

que o Estado deve garantir a “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) 

aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos 

os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (BRASIL, 1988). 

Conforme compreensão de Andrade (2008), “na verdade, só somos verdadeiramente 

humanos se passarmos por um processo educativo. Ninguém nasce pronto e acaba 

como ser humano. Ao contrário, tornamo-nos humanos por um processo que 
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chamamos de educação e ao qual temos o direito humano básico de vivenciá-lo” 

(ANDRADE, 2008, p. 55). 

Neste caminho, o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que 

“Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo menos a 

correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino elementar é obrigatório. 

O ensino técnico e profissional dever ser generalizado; o acesso aos estudos 

superiores deve estar aberto a todos em plena igualdade, em função do seu mérito” 

(ONU, 1948)3. 

Portanto, a educação faz parte dos denominados direitos sociais, típicos de 

segunda dimensão de direitos fundamentais, surgidos no início do século XX, no 

contexto pós Primeira Guerra Mundial, quando os ideais do Estado Social 

começam a se fortalecer, baseado, intrinsecamente, na noção de igualdade. Surge 

então a necessidade de atuação do Estado de forma a garantir oportunidade igual 

a todos os cidadãos, por meio de políticas públicas (PADILHA, 2018). Na situação 

atual do Brasil e do mundo, muitas pessoas têm levantado suas próprias questões 

sobre os direitos fundamentais.   

Assim, educação, comunicação e informação sempre foram direitos 

inegavelmente interligados, contudo, a pandemia de coronavírus tornou a relação 

entre esses direitos uma relação de extrema dependência. O direito à informação 

sempre pôde ser oportunizado de diversas formas, mas atualmente o meio virtual 

tem sido quase a única forma de comunicação, de acesso à informação e até 

mesmo de interação social. Assim, o desafio atual tem sido o de garantir o direito 

a educação para todos de forma gratuita e de qualidade. 

Diante disso, é essencial para a efetivação dos direitos fundamentais são as 

políticas públicas, sendo então importante compreender o papel destas no 

desenvolvimento do sistema educacional. Políticas públicas são programas 

governamentais voltados a uma ou mais áreas específicas de governo, visando o 

 

3 Disponível em <https://declaracao1948.com.br/declaracao-universal/declaracao-direitos-
humanos/?gclid=Cj0KCQjw--GFBhDeARIsACH_kdZSAIDkWdtFLggsbMKJmKYH0oZZbenv-
Jfv2wJdsYj-SLbtDovhLA8aAhKmEALw_wcB>. Acesso em 03 de junho de 2021. 
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desenvolvimento e cumprimento de metas e que influenciam na vida dos cidadãos 

(PETERS, 1986). Também pode ser definido como estratégias e decisões que 

definem quem ganha o quê e porque (LASWELL, 1958).  

Segundo Rodrigues (2010 p. 52/53): “Políticas públicas são ações de Governo, 

portanto, são revestidas da autoridade soberana do poder público. Dispõem sobre 

“o que fazer” (ações), “aonde chegar” (metas ou objetivos relacionados ao estado 

de coisas que se pretende alterar) e “como fazer” (estratégias de ação) “No âmbito 

educacional, conforme propõe a Constituição Federal em seu art. 205 objetiva-se 

o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho, enquanto dever do Estado. 

Embora as crianças não sejam as mais afetadas diretamente pelo vírus, também 

sofrem as consequências da pandemia. Nas palavras de Florence Bauer, 

representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), “crianças e 

adolescentes são as vítimas ocultas desta pandemia”4. 

Apesar de tudo isso, é preciso assegurar que esses direitos educacionais continuem 

sendo garantidos. Alguns aspectos precisam ser discutidos nesse contexto. O 

primeiro deles é o retorno seguro às aulas presenciais, existindo alguns desafios 

principais: a estrutura das instituições escolares, a imunização de professores e 

demais trabalhadores da educação e os recursos financeiros para adequação aos 

protocolos de prevenção.  

Neste cenário, dois pontos de vista estão em conflito. O primeiro defende que as aulas 

precisam ser retomadas o quanto antes, considerando o alto índice de evasão escolar, 

tornando a educação como um serviço essencial. Por outro lado, o ponto de vista 

contrário defende que o retorno às aulas presencias precisa ser de forma 

sistematizada, segura e de acordo com a realidade de cada localidade. 

Resumidamente, uns defendem um retorno mais imediato, enquanto outros defendem 

um retorno mais estruturado e planejado. 

 

 

4 Disponível em: <https://www.camara.leg.br/noticias/731798-especialistas-defendem-volta-segura-as-
aulas-presenciais/>. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
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Durante debate na Câmara dos Deputados em uma sessão especial no senado 

federal, deputados e especialistas em saúde e educação se reuniram para debater 

uma estratégia nacional para o retorno seguro às aulas presenciais.  

 

Ainda segundo Bauer, “O Brasil é um dos países em que as escolas ficaram fechadas 

por mais tempo. Enquanto a média global é de 22 semanas, no País, essa média é 

de 49 semanas de escolas fechadas total ou parcialmente. Isso tem um impacto direto 

na exclusão escolar de crianças e adolescentes, especialmente daqueles em situação 

de vulnerabilidade. O UNICEF defende que as escolas sejam as últimas a fechar e as 

primeiras a reabrir.”5  

Os argumentos mais utilizados para defender o retorno às aulas mais imediato são 

que: crianças e adolescentes representam pouco risco de infecção e transmissão do 

coronavírus, e que nos casos de contagio os sintomas são leves e de baixa 

mortalidade, principalmente quando adotado protocolos de prevenção. Segundo o 

Infectologista Roberto Medronho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

“Os adultos, eles são mais infectados, eles transmitem mais o vírus do que as crianças 

que, inclusive, possuem um quadro mais leve e uma baixa mortalidade, felizmente, 

em relação ao Sars-Cov-2”6. Também de acordo com o médico Márcio Bittencourt, do 

Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo, embora as crianças representem 22% da população, elas 

respondem por 7% dos casos. Nas palavras de Bittencourt “Criança pega menos, 

criança transmite menos, criança complica menos e criança morre menos. Criança 

não é grupo de risco nem como fonte, nem como consequência da infecção. Há como 

transformar a escola num ambiente mais seguro do que ficar em casa. Pode não ser 

fácil. Pode não ser simples. Mas vejam que as medidas não são complexas: controlar 

a entrada dos alunos, espaçar as carteiras, não compartilhar materiais entre os alunos 

e reduzir as turmas”7. 

 

5 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CO3XwZBFJ0Y/>. Acesso em: 19 de maio de 2021.   
6 Disponível em: < https://www.camara.leg.br/noticias/731798-especialistas-defendem-volta-segura-as-
aulas-presenciais/>. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
7 Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2021/05/17/informativo-de-legislacao-federal-17-05-2021/>. 
Acesso em: 19 de maio de 2021.  

https://www.instagram.com/p/CO3XwZBFJ0Y/
http://genjuridico.com.br/2021/05/17/informativo-de-legislacao-federal-17-05-2021/
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Para a deputada Leandre (PV-PR), coordenadora da Frente Parlamentar da Primeira 

Infância, as crianças serão as principais vítimas da pandemia do coronavírus. “Nós 

sabemos que esse período de escola fechada é um período bastante desafiador, até 

pra que a gente possa manter as crianças depois em convívio com a escola na sua 

reabertura. Então, quanto mais tempo a gente demorar, eu tenho certeza que mais 

dificuldades nós teremos. A gente sabe também que a escola exerce um papel 

extremamente importante na vida das crianças e das suas famílias, e também é um 

grande agente de proteção das crianças e dos adolescentes”8.  

Alguns dados e gráficos ilustram essa realidade de evasão escolar crescente desde o 

início da pandemia, reforçando a defesa de que a escola aberta diminuiria os altos 

números de crianças fora da escola. 

 

 

 

8 Disponível em: < https://www.camara.leg.br/noticias/731798-especialistas-defendem-volta-segura-as-
aulas-presenciais/>. Acesso em: 19 de maio de 2021.  

https://www.camara.leg.br/deputados/178832
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Um estudo do UNICEF mostrou que mais de 5 milhões de crianças e adolescentes 

não tiveram acesso à educação no País em novembro de 2020. Desses, mais de 40% 

eram crianças de 6 a 10 anos, faixa etária em que a escolarização estava praticamente 

universalizada antes da pandemia de Covid-19. Com isso, o País corre o risco de 

regredir mais de duas décadas no acesso de meninas e meninos à educação. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) tem reunido dados sobre a 

situação educacional na pandemia. Em outubro de 2020, o percentual de estudantes 

de 6 a 17 anos que não frequentavam a escola (ensino presencial e/ou remoto) foi de 

3,8% (1.380.891) – superior à média nacional de 2019, que foi de 2%, segundo a Pnad 

contínua. A esses estudantes que não frequentavam, somam-se outros 4.125.429 que 

afirmaram frequentar a escola, mas não tiveram acesso a atividades escolares e não 

estavam de férias (11,2%). Assim, estima-se que mais de 5,5 milhões de crianças e 

adolescentes tiveram seu direito à educação negado em 2020. 
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Mediante isso, muitos defendem que o retorno às aulas presenciais deve ser 

priorizado. Outro argumento também utilizado para justificar esse retorno é a 

importância do ambiente escolar como meio de proteção de crianças e adolescentes 

à exposição de riscos de violência em ambientes domiciliares e comunitário onde 

habitam. 

 

De maneira oposta, aqueles que defendem o retorno às aulas presenciais de modo 

mais planejado e organizado sustentam que é preciso considerar os índices de 

contaminação, ocupação de leitos hospitalares e óbitos causados pela doença em que 

cada região. Para Carolina de Oliveira Campos, fundadora da Consultoria Vozes da 

Educação, experiências internacionais indicam que o retorno à escola não deve ser 

definitivo. A entidade realizou uma pesquisa em mais de 30 países sobre os critérios 

adotados para a retomada das aulas presenciais. Para Campos, “O novo normal vai 

ser de abrir e fechar escola. A gente tem que parar de achar que se a escola fechou, 

isso é um insucesso. Não, a escola em alguns momentos vai ter que fechar. A gente 

tem que parar de achar que voltar à escola significa de 8h ao meio-dia de segunda a 

sexta-feira. Não é assim: a gente precisa voltar de uma forma escalonada”9. 

 

9 Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2021/05/17/informativo-de-legislacao-federal-17-05-2021/>. 
Acesso em: 20 de maio de 2021.  
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Outro argumento utilizado se refere a falta de estrutura de muitas instituições para 

receber e oferecer aulas seguras para alunos, professores e demais profissionais da 

educação. De acordo com Ítalo Dutra, chefe de educação da UNICEF, “É inaceitável 

que em 2021 existam sem banheiro, biblioteca, laboratório de ciências, quadra para 

atividades esportivas”10. 

Um componente central para enfrentar essa dificuldade com a precariedade das 

estruturas escolares é falta de recurso existentes para financiar, construções, 

reformas e a compra de itens para assegurar o cumprimento dos protocolos de 

segurança. Afinal, se muitos profissionais relatam a inexistência de verbas para 

cumprir com despesas básicas, quanto mais para adaptar os espaços para a nova 

realidade de restrições.  

Para o senador Jean Paul Prates “pelas cifradas demonstradas, nós temos R$3,7 mil 

por escola. Não sei se isso dá pra muita coisa. Se pegarmos por aluno, que são 40 

milhões, dá R$13,00 por aluno. Acho que mal dá pra comprar duas máscaras. É um 

trabalho de nós todos tentar viabilizar mais recursos.”11.  

De maneira similar, para Andréia Pereira da Silva, representante da Undime (União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação), “o dinheiro simplesmente não dá 

pra a gente ter uma retomada segura para alunos, famílias, professores e pessoas 

que trabalham dentro da escola. Não dá para voltar simplesmente, apesar de todos 

os problemas que sabemos que temos. Não dá para abrir as escolas e falar ‘vamos 

voltar’ com o que nos é colocado financeiramente. As escolas públicas deste país 

precisam de infraestrutura e dinheiro para fazer isso. Com magica, a gente não 

consegue fazer nada.”12 

 

10 Disponível em: <https://projetocolabora.com.br/ods4/pandemia-de-abandono-e-evasao-escola/>. 
Acesso em: 20 de maio de 2021. 
11 Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2021/05/17/informativo-de-legislacao-federal-17-05-
2021/>. Acesso em: 19 de maio de 2021. 
12 Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2021/05/17/informativo-de-legislacao-federal-17-05-
2021/>. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
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Como meio de acelerar a proteção de profissionais da educação para um retorno 

seguro, defende-se a priorização da imunização para todos profissionais da educação 

em exercício. De acordo com Rodrigo Otávio Moreira da Cruz, secretário executivo do 

Ministério da Saúde se prevê que “os professores estão priorizados no Plano Nacional 

de Imunização (PNI). Estamos agora vacinando nossas comorbidades. O 

compromisso do governo federal é antecipar o quanto os imunizantes, para que a 

gente tão logo chegue no grupo prioritário dos professores. Nossa expectativa é de 

que na primeira quinzena de junho, pelo menos a primeira dose seja levada a essa 

categoria tão importante do país”13. 

Por isso, este grupo de pessoas que defende o retorno mais planejado e seguro 

também concorda que as escolas devem estar abertas, mas mediante a massiva 

imunização dos profissionais, já que muitos fazem parte de um grupo de risco. Assim, 

Jean Paul Prates completa que “precisamos, sim, de escolas abertas. Mas não vamos 

abrir as escolas ‘cartorialmente’, ignorando que o vírus continua a matar. Precisamos 

discutir a vacinação de todos os profissionais da educação, que também tem o direito 

de trabalhar sem medo. Escolas abertas, sim. Mas com vacinação, protocolos de 

segurança e respeito à vida.”14. 

Um novo capítulo neste debate entre defensores do retorno imediato às aulas frente 

aos defensores de um retorno planejado e seguro surgiu com um projeto de lei que 

pretende incluir a educação entre as atividades essenciais que não podem para na 

pandemia. O PL 5594/20, de autoria das deputadas Adriana Ventura (Novo-SP), Paula 

Belmonte (Cidadania-DF) e Aline Sleutjes (PSL-PR) defende que atividades 

educacionais sejam adicionadas no rol de serviços essenciais públicos a sociedade. 

Em crítica ao teor do PL 5.595/20, Andréia Pereira da Silva reforça que “a educação 

é um direito constitucional, e não um serviço essencial. Ao contrário do que se pensa, 

tornar a educação um serviço essencial atenta contra a vida e a dignidade humana, 

 

13 Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2021/05/17/informativo-de-legislacao-federal-17-05-
2021/>. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
14 Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2021/05/17/informativo-de-legislacao-federal-17-05-
2021/>. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
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ao se expor a comunidade escolar ao risco de contaminação. A Undime não é contra 

a volta às aulas. Mas há necessidade de uma volta segura”15. 

Ao que parece, a elaboração e sustentação desse projeto de lei se configura como 

uma tentativa de amenizar a imagem do país na forma como se tem enfrentado a 

pandemia. Enquanto outros países tiveram um tempo de fechamento de escolas 

menor que o Brasil, outros países também adquiriram vacinas com antecedência e na 

maior quantidade possível. Por isso, a comparação com outros países se mostra 

inadequada considerando que a forma de lidar com os efeitos da pandemia foi 

diferente. 

Por fim, concordamos com a compreensão de Sacavino e Candau (2020) para quem 

“(...) o atual contexto da pandemia tem tornado evidente que ainda temos muito que 

caminhar para que a equidade seja efetivamente uma realidade para todas as 

crianças e jovens, para que possam ter garantido o direito a uma educação de 

qualidade” (SACAVINO; CANDAU, 2020, p. 125). 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A situação atual do Brasil frente a uma pandemia tem levado a diversos 

questionamentos quanto à efetivação de diversos direitos, dentre estes, a 

educação. A excepcionalidade e urgência da situação têm levado à busca por 

formas de adaptação para manter, na medida do possível, a rotina e normalidade 

da vida do cidadão brasileiro.  

No âmbito educacional, a suspensão das aulas já perdura há pelo menos quatro 

meses e, durante esse tempo, algumas medidas de ensino remoto têm sido 

utilizadas. O acesso à informação e os meios de comunicação se restringiram ao 

mundo virtual de forma abrupta, e os impactos foram sentidos na educação, 

atualmente restrita ao ambiente virtual. Contudo, a discrepante realidade 

socioeconômica do país coloca uma grande parcela de alunos em especial da rede 

 

15 Disponível em: < http://genjuridico.com.br/2021/05/17/informativo-de-legislacao-federal-17-05-
2021/>. Acesso em: 20 de maio de 2021. 
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pública de ensino em posição desfavorável, pela dificuldade de acesso à internet 

e às tecnologias necessárias à educação à distância.  

Analisar os impactos da atual situação de saúde pública na educação revela que 

não havia preparação para enfrentar esse tipo de situação, mas que a carência de 

políticas públicas educacionais e fatores tangenciais à educação têm dificultado 

esse período de adaptação. A situação atual demonstra a necessidade de um 

planejamento emergencial que contemple situações excepcionais, bem como que 

este planejamento leve em conta a realidade local, regional e nacional. Educação 

em tempos de pandemia tem falhado por não proporcionar acesso igualitário à 

aprendizagem, através de planos de ações efetivos e medidas alternativas para 

diminuir os prejuízos dos alunos menos favorecidos economicamente.  

Uma educação à distância sem práticas inclusivas e alternativas tende a alimentar as 

discrepâncias socioeconômicas e culminar em altos índices de reprovação e baixa de 

desempenho de alunos menos favorecidos economicamente que apresentem 

dificuldade de acesso às tecnologias necessárias à educação em tempos de 

pandemia. O desafio, então, consiste não apenas em empreender continuidade 

educacional através do ensino remoto, mas também operacionalizar isso de forma 

igualitária. 

Os impactos na educação serão sentidos a curto, médio e longo prazo, e exigirá 

uma reestruturação do sistema educacional. Se já existia desigualdade no acesso 

e qualidade da educação, a pandemia de Covid-19 potencializará a desnivelação 

do desempenho dos estudantes. Serão necessárias ações de apoio não só aos 

estudantes, mas também aos diretores, gestores, coordenadores pedagógicos, 

professores e famílias, tendo em vista que o redesenho da educação tem 

impactado toda a comunidade escolar. A pandemia de Covid-19 evidencia déficits 

sociais que sempre foram conhecidos e demonstra potencial para agravar problemas 

educacionais já existentes, exigindo uma capacidade de resposta rápida que nunca 

foi característica intrínseca do Sistema educacional e ressaltando a necessidade de 

uma efetiva priorização da educação sob uma perspectiva multifacetada.  
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É necessária a compreensão de que o Brasil carece de políticas públicas de inclusão 

digital e que a desigualdade social é fator que fomenta a desigualdade de acesso aos 

bens tecnológicos. Essa exclusão digital, sempre visível, tem sido sentida 

substancialmente durante a pandemia de Covid-19, e impactado a educação. 

O que se percebe é que a ausência de planejamento pode aumentar os danos do 

período de pandemia à educação. São necessárias políticas públicas de redução de 

danos no âmbito educacional e um plano de enfrentamento estratégico a esse 

inesperado obstáculo. De fato, a carência de plano emergencial de ensino remoto 

trará prejuízos educacionais nunca vistos antes, e talvez coloque a perder boa parte 

da evolução educacional lograda em termos de qualidade. 

Assim, as decisões de oportunizar ensino à distância foram tomadas em inegável 

caráter de urgência, porém, podem culminar em altos índices de reprovação e baixa 

de desempenho de alunos menos favorecidos, bem como não justifica que a urgência 

da situação enfrentada seja motivo para transformar a educação de um direito de 

todos para o privilégio de alguns.  

Mas o obstáculo a postulados de igualdade e acesso à educação não é, de fato, as 

aulas ministradas virtualmente, e sim a ausência de um plano de ação educacional de 

emergência, em escala nacional, estruturado e articulado para alcançar todos os 

alunos sem exceção, capaz de transmitir à população um mínimo sentimento de 

coesão e inclusão na condução do processo educacional durante a pandemia, bem 

como planos de enfrentamento e superação da crise causada pelo coronavírus que 

inevitavelmente atingirá a educação 

O período atual enfrentado pela educação revela a urgente necessidade de um 

planejamento emergencial que contemple situações excepcionais e que considere o 

acesso à educação nessas situações um direito que precisa ser garantido de forma 

igualitária. Dessa forma, propiciar educação à distância em época de pandemia sem 

a preocupação de que todos tenham efetivo acesso à educação por meios 

tecnológicos. São necessárias práticas inclusivas, a denominada inclusão digital, que 

permita que a educação chega a todos os que dela dependem, ou mesmo alternativas 

de educação à distância que não contem com a imprescindibilidade de acesso às 

tecnologias. 
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Estamos aprendendo juntos, alunos/as e professores/as, a combater o vírus 

colocando a prova nossas capacidades sócio emocionais neste momento de crise da 

vida em todas suas dimensões, inclusive a planetária. Para lidar com insegurança, 

desigualdade, ansiedade, medo, isolamento, mudança de rotinas e indefinições é 

necessário ajudar a desenvolver capacidades tais como, empatia, resiliência, foco, 

responsabilidade, autonomia, cuidado de si e com o outro. 

Fica o desafio nos novos tempos pós-pandêmicos para professores/as e alunos/as de 

aprender a aprender, desaprender para reaprender.  

E, em relação à educação pública, será muito importante se posicionar e afirmar o 

direito à conectividade das maiorias populares, que reconhecemos como um direito 

social fundamental, integrante do direito à informação e comunicação, numa 

perspectiva que promove a autoria, a reflexão crítica e a criatividade. Este seguirá 

sendo um desafio quando a pandemia retroceder.  

Continuará em nossas mãos e corações a luta pela construção de uma educação 

pública de qualidade para todos e todas, em que o direito à educação em suas 

diferentes dimensões, incluído o direito à conectividade, seja afirmado numa 

perspectiva crítica, criativa e democrática. Assim como por uma escola que resiste, 

ensina e sonha com um novo horizonte social, cultural e educacional de justiça e que 

promova uma vida digna para todos e todas. 

Os procedimentos utilizados para a construção deste trabalho foram formar 

análises e leituras em diversos materiais bibliográficos para a retirada de todas as 

informações que ajudaram a compor o desenvolvimento do mesmo. Conforme o 

estudo de todos estes dados coletados, podemos dizer que foi muito construtivo 

aprender e dissertar sobre o amplo tema, que será de grande utilidade para a 

formação do curso de licenciatura em pedagogia. 
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