
O ENSINO A DISTÂNCIA E A
APRENDIZAGEM EM CASA

Mais de 95% das crianças e adolescentes da América Latina não estão frequentando a escola 
fisicamente. Esta é uma crise educacional sem precedentes na história recente (UNICEF 2020)1. 
Se o fechamento da escola se prolongar por mais tempo, há um grande risco de que as crianças 
se atrasem em sua aprendizagem e de que os alunos mais vulneráveis nunca mais voltem para a 
escola.

Donaciano Alvarado Hernández, Mestre em Qualidade da Educação e Vice-Reitor de 
Desenvolvimento Institucional da Universidade de Madero, tem monitorado sistematicamente as 
transformações que vêm ocorrendo em meio à crise do COVID-19.

Em uma resposta imediata à pandemia, muitos países começaram a implementar modalidades de 
ensino à distância, incluindo cursos realizados através de plataformas digitais. No entanto, essas 
modalidades não estão garantidas para toda a região e nem todas as famílias têm acesso a elas, 
principalmente as famílias dos setores mais vulneráveis.

Face ao exposto, torna-se prioritário o fornecimento de conteúdo acessível no rádio e na 
televisão para as crianças de baixa renda sem acesso à Internet, bem como para imigrantes e 
comunidades indígenas localizadas em áreas sem conexão.

A educação a distância também tem sido um grande desafio para os adultos. Além de ter que 
fazer a gestão emocional do estresse da instabilidade econômica e atender às demandas de 
mudança em sua forma de trabalho profissional, eles ainda tiveram que assumir um papel mais 
ativo no acompanhamento do processo de ensino das crianças.

Os relatos de violência doméstica aumentaram mais de 30% na França, 50% na Índia, 70% no 
Chile e 60% no México2. As famílias não estavam acostumadas conviver e compartilhar os 
diferentes espaços e elementos da casa durante o dia inteiro e parte da noite.
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SERÃO POSSÍVEIS? DIA 4
Os centros educacionais foram o primeiro serviço público a fechar suas portas e será, 
provavelmente, um dos últimos a retomar a sua operação após a crise do COVID-19.

Estes fatos mostram que, além dos problemas já existentes nas famílias, a nova situação de crise 
impactará a aprendizagem em todos os níveis educacionais. Mais uma vez, vale lembrar que, para 
alcançar um aprendizado significativo, precisamos estar física, emocional e espiritualmente 
saudáveis.

Portanto, o setor educacional precisa que as famílias possam ser acompanhadas por um conjunto 
de programas e políticas públicas para não transferir para as crianças, a instabilidade emocional 
da crise, dificultando ainda mais o processo de ensino.

Há um grande risco de que, em diferentes níveis, haja uma desconexão do sistema educacional. 
Este ano, o PIB nos países da América Latina cairá em média entre -3% e -7%. Portanto, a perda 
de empregos forçará muitos estudantes a entrarem no mercado de trabalho e uma grande 
quantidade de indivíduos não contará com os recursos para arcar com os custos associados à 
aprendizagem nos centros educacionais3.

Todos estes fatores causarão um duplo impacto negativo. O primeiro é que os estudantes estarão 
limitados nas possibilidades de acessar programas de educação formal e o segundo acontecerá 
porque espera-se que os profissionais da educação tenham que se reinventar em suas profissões 
devido à queda no número de alunos.

Para os profissionais da educação, estes tempos se apresentam como um grande desafio. Na 
maioria dos países da América Latina, nos níveis de ensino fundamental e médio, os professores 
não têm experiência em ensinar o currículo à distância. Esse fato muito provavelmente impedirá 
que as metas do programa para o ano de 2020 sejam cumpridas.

A maioria das universidades não possui programas formais de educação on-line. Portanto, uma 
rápida transformação das práticas de ensino será imperativa. Será necessário se aprofundar nas 
oportunidades que as plataformas virtuais de aprendizagem possibilitam, embora isso implique 
em uma dose de tensão institucional adicional nas fases iniciais do processo.

Em seu coração, Donaciano ora a Deus para que possamos desenvolver novas ideias e 
metodologias de trabalho docente para beneficiar o processo educativo das pessoas ao longo de 
suas vidas.

Nosso convite é para nos unirmos em oração e que Deus nos permita obter o melhor aprendizado 
possível em meio a essa situação.
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1  https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/covid-19-mas-del-95-por-ciento-ninos-fuera-de-escuelas-America-Latina
2  (https://www.mckinsey.com/industries/social-sector/our-insights/safely-back-to-school-after-coronavirus-closures).
3   https://www.bancomundial.org/es/publication/global-economic-prospects
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