
 

 

 

                                                                

 
 

A EDUCAÇÃO FRENTE À PANDEMIA COVID
CONJUNTURA, LIMITES E CONSEQUÊNCIAS

 

 

RESUMO  

A pandemia do coronavírus tem impactado a vida das pessoas e produzido reflexos na 
educação, assim como na forma que as escolas e professores têm se organizado a fim de 
dar continuidade ao ano letivo. Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo ana
o momento atual da educação no período de quarentena pela pandemia COVID
colocando em reflexão a nova conjuntura política e escolar, os métodos e recursos utilizados 
para o desenvolvimento das aulas, assim como as consequências e implicações dess
modelos de ensino e aprendizagem para estudantes, docentes e sociedade.
desenvolveu-se um estudo bibliográfico com a pesquisa de artigos em revistas e bases de 
dados virtuais, sendo elas: o portal de periódicos CAPES/MEC; Scientific Eletronic 
Online (SCIELO); Google acadêmico; e diferentes sites de notícias jornalísticas. A grande 
maioria dos artigos encontrados estavam voltados para temáticas da saúde e das 
características da doença, assim foram selecionados 6 artigos que discutiam o v
educacional. A exploração e leitura do material ocorreu no mês de junho de 2020 e foram 
eleitos aqueles que datavam somente do presente ano. Para complementar a leitura dos 
artigos foram explorados sites de notícias jornalísticas, selecionando
disso, através de buscas por materiais online disponíveis, chegou
técnica, um guia e um capitulo de livro, os quais relacionavam covid
resultado foi possível vislumbrar sobre o atual cenário político e
que têm o intuito de organizar as práticas educacionais, e como estas políticas vem sendo 
desenvolvidas sem participação efetiva dos atores que compõem o processo educacional, 
não considerando as implicações que a pandemia traz p
possível refletir sobre as possibilidades do ensino ofertado, as limitações do ensino remoto 
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educação, assim como na forma que as escolas e professores têm se organizado a fim de 
dar continuidade ao ano letivo. Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo ana
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colocando em reflexão a nova conjuntura política e escolar, os métodos e recursos utilizados 
para o desenvolvimento das aulas, assim como as consequências e implicações dess
modelos de ensino e aprendizagem para estudantes, docentes e sociedade.

se um estudo bibliográfico com a pesquisa de artigos em revistas e bases de 
dados virtuais, sendo elas: o portal de periódicos CAPES/MEC; Scientific Eletronic 
Online (SCIELO); Google acadêmico; e diferentes sites de notícias jornalísticas. A grande 
maioria dos artigos encontrados estavam voltados para temáticas da saúde e das 
características da doença, assim foram selecionados 6 artigos que discutiam o v
educacional. A exploração e leitura do material ocorreu no mês de junho de 2020 e foram 
eleitos aqueles que datavam somente do presente ano. Para complementar a leitura dos 
artigos foram explorados sites de notícias jornalísticas, selecionando-
disso, através de buscas por materiais online disponíveis, chegou-se a leitura de uma nota 
técnica, um guia e um capitulo de livro, os quais relacionavam covid-19 a educação. Como 
resultado foi possível vislumbrar sobre o atual cenário político educacional, as legislações 
que têm o intuito de organizar as práticas educacionais, e como estas políticas vem sendo 
desenvolvidas sem participação efetiva dos atores que compõem o processo educacional, 
não considerando as implicações que a pandemia traz para o ambiente familiar. Também foi 
possível refletir sobre as possibilidades do ensino ofertado, as limitações do ensino remoto 

                         

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica 
ProfEPT/Instituto Federal de Sergipe. Bolsista FAPITEC-SE. E-mail: vanessabcosta12@gmail.com

² Docente Permanente do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnol
ProfEPT/Instituto Federal de Sergipe. E-mail: silene.silva.ifs@gmail.com 

      

19: ATUAL 
CONJUNTURA, LIMITES E CONSEQUÊNCIAS 

SENRA, Vanessa Braz Costa1; 
Graduação em Enfermagem. 

DA SILVA, Maria Silene². 
doutorado em Ciências Biológicas 

A pandemia do coronavírus tem impactado a vida das pessoas e produzido reflexos na 
educação, assim como na forma que as escolas e professores têm se organizado a fim de 
dar continuidade ao ano letivo. Neste contexto, o presente artigo tem como objetivo analisar 
o momento atual da educação no período de quarentena pela pandemia COVID-19, 
colocando em reflexão a nova conjuntura política e escolar, os métodos e recursos utilizados 
para o desenvolvimento das aulas, assim como as consequências e implicações desses 
modelos de ensino e aprendizagem para estudantes, docentes e sociedade. Para isso 

se um estudo bibliográfico com a pesquisa de artigos em revistas e bases de 
dados virtuais, sendo elas: o portal de periódicos CAPES/MEC; Scientific Eletronic Library 
Online (SCIELO); Google acadêmico; e diferentes sites de notícias jornalísticas. A grande 
maioria dos artigos encontrados estavam voltados para temáticas da saúde e das 
características da doença, assim foram selecionados 6 artigos que discutiam o viés 
educacional. A exploração e leitura do material ocorreu no mês de junho de 2020 e foram 
eleitos aqueles que datavam somente do presente ano. Para complementar a leitura dos 

-se 4 textos. Além 
se a leitura de uma nota 

19 a educação. Como 
ducacional, as legislações 

que têm o intuito de organizar as práticas educacionais, e como estas políticas vem sendo 
desenvolvidas sem participação efetiva dos atores que compõem o processo educacional, 

ara o ambiente familiar. Também foi 
possível refletir sobre as possibilidades do ensino ofertado, as limitações do ensino remoto 

graduação em Educação Profissional e Tecnológica 
mail: vanessabcosta12@gmail.com 

graduação em Educação Profissional e Tecnológica 



 

 

emergencial, no que se refere as desigualdades de acesso a informação e tecnologias para 
o desenvolvimento das aulas, o papel d
Aponta-se para os efeitos que a pandemia vem trazendo para os ambientes educacionais, e 
as consequências para a qualidade de vida e saúde dos discentes e docentes, indicando 
para os casos de estresse e adoeci
estudos que dialoguem a real percepção de discentes e docentes no período pós 
quarentema, afim de se avaliar o ensino desenvolvido e criar horizontes para o retorno das 
atividades presenciais. 
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