NOVOS RUMOS

Lições da pandemia:
um ano de mudanças
Pandemia da Covid-19 causou crises sanitárias, econômicas e sociais, mas
trouxe ensinamentos ao âmbito educacional: nós aceleramos tendências?

O

s efeitos causados
por uma pandemia
transcendem deficiências sanitárias,
econômicas e sociais. E, em 2020, eles foram
sentidos na pele. Num cenário
em que a preocupação diária
gira em torno da saúde de todos, professores de todo o país
ainda tiveram que lidar com
outro desafio: manter e garantir o acesso à educação em um
país tomado pela desigualdade. O resultado confere à pandemia uma divisão de águas,
que consolida ao ensino novas
formas de aprendizado. Quais
lições a pandemia nos trouxe?
Criada há 50 anos, a internet tinha como objetivo inicial interligar laboratórios de
pesquisa nos Estados Unidos.
Em 2020, o meio se tornou,
forçadamente, protagonista
na forma de se fazer e aprender sobre educação, mas esbarra e expõe problemas sociais em uma sociedade em
que a plataforma ainda não é
unanimidade.
Luciany de Fátima Moraes
Brito atua há mais de 20 anos
na rede pública de São José
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'NOVO NORMAL'
Âmbito educacional foi
muito afetado em 2020.

dos Campos e nunca havia
se deparado com uma situação como essa. Orientadora
pedagógica, ela adotou como
uma das primeiras medidas
um mapeamento de quantas
crianças teriam acesso à tecnologia e quantas teriam maior
dificuldade. Ao fim, soube que
30% dos alunos assistidos pela
escola não tinham computador
em casa e muitos não tinham
internet fixa. “Com a pandemia, muitos dos pais perderam o emprego e começaram a
cortar gastos, e a internet não é
algo essencial, então a criança
ficou desamparada pela tecnologia”, conta. Segundo ela,
o acesso em grande parte dos
casos ocorre por meio do celular da mãe do aluno, o que
fez com que, além da entrega de materiais impressos, os
professores fossem motivados a testarem previamente
a exibição dos conteúdos em
celulares para identificar se as
crianças também conseguiriam visualizá-los.
Na casa de Hannah Borges,
de 32 anos, a pandemia também veio acompanhada do
desemprego em Taubaté.

