Editorial

I

zabela tem 19 anos e sonha em ser médica. Depois de ganhar uma bolsa de
estudos, viu chegar a pandemia da Covid-19. E agora? Sem notebook e espaço adequado em casa, ela ficou preocupada: como continuar estudando?
Na casa de Hannah, a pandemia veio acompanhada do desemprego e,
também, das aulas remotas da filha Vallentina, de apenas 9 anos. Para ajudar
na dura adaptação da filha, ela precisou também estudar pelo YouTube e agora já
se preocupa com o futuro. Haverá sobrecarga para Vallentina no ano que vem?
Histórias como essas multiplicaram-se em 2020, quando o mundo passou
pela maior crise sanitária dos últimos 100 anos. Uma crise que tem desdobramentos também na economia, política, no âmbito social e, é claro, na educação.
A pandemia impactou bilhões de vidas diretamente, tendo reflexos na maneira
de pensar, estudar, ensinar e trabalhar, fazendo-nos refletir e questionar.
Afinal, qual o nível da defasagem escolar a qual os estudantes estão sendo expostos? Como ela interfere no aprendizado dos alunos, da maior à menor
renda? Ou será que estamos diante de uma oportunidade, e vemos o mundo
acelerar tendências?
O professor Fabio Monteiro, que atua há mais de seis anos com aulas via internet, aponta que a pandemia provocou uma expansão na oferta e na concorrência de conteúdos educacionais on-line, o que teria reduzido preços e facilitado o ingresso de estudantes de baixa renda também no mundo virtual. O futuro
chegou mais cedo?
E levantar o debate, expondo uma pluralidade de linhas argumentativas, é a
principal tarefa da revista +Educação, como não poderia deixar de ser. Professores, alunos e especialistas mostram diferentes pontos de vista sobre o 'novo
normal' nas escolas e universidades. A revista traz ainda importantes discussões
acerca de fake news, política e democracia, temas imprescindíveis para o entendimento do mundo atual.
Independentemente de estar matriculado ou não, de ter filhos em idade escolar ou não, a pandemia impactou a todos e consolidou mudanças, inclusive na
educação, que farão diferença também na sua vida.
E você? Qual foi sua lição de casa com a pandemia?
Boa leitura, e, claro, bons estudos. Um grande abraço (virtual),
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