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Se 2020 fosse um escorrega...



Lilia Schwarcz

 “Acho que essa nossa pandemia marca o final do 

século 20, que foi o século da tecnologia. Nós tivemos 

um grande desenvolvimento tecnológico, mas agora a 

pandemia mostra esses limites. É impressionante como 

um uma coisinha tão pequena, minúscula, invisível, 

tenha capacidade de paralisar o planeta. É uma coisa 

que só se conhecia do passado, ou de distopias, era 

mais uma fantasia”.



Pandemia mundial

Gravidade da crise e 

impactos na economia 

e sociedade



Impacto na educação

 Isolamento e distanciamento social: suspensão das aulas em 
mais de 170 países

 Sem coordenação nacional

 Consed e Undime assumiram esta coordenação

 No Brasil, mais de 47,8 milhões de alunos da educação 
básica sem aulas, 2,2 milhões de professores afetados, 180 mil 
unidades escolares paralisadas



Ninguém estava preparado para uma 

crise desse tamanho

Reconhecer que você não está 

sozinha/sozinho

Agir coletivamente

Criar uma sala de situação na 

secretaria



Agir em equipe e coletivamente: inserir 

profissionais da escola nos grupos de decisão

Professores e gestores escolares precisam 

participar ativamente do desenho de soluções

Não podem ficar sabendo junto com o resto da 

comunidade

Educadorxs não podem se sentir alijados do 

processo e percebem que as ações propostas 

desconsideram questões elementares do 

território onde eles atuam



Sentimento de angústia e desprestígio quando 

ficam sabendo das decisões junto com o 

restante da comunidade

Quando são comunicados e/ou consultados na 

elaboração das políticas, se sentem seguros, 

respaldam os instrumentos metodológicos e 

dão respostas consistentes às angústias dos 

usuários



Pós-pandemia

 Reorganizar a volta as aulas

 Trabalho coletivo, espírito de equipe

 Aprofundamento das relações entre escola e comunidade

 Reflexão sobre o sentido da escola, da profissão docente e das 

práticas pedagógicas

 Reconhecer o acirramento das desigualdades 

socioeconômicas (e claro educacionais)



Vai passar e precisamos aprender com tudo isso
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