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NOTA	SOBRE	COVID-19	E	USO	DA	EaD	na	EDUCAÇÃO	BÁSICA	

(Nota	completa	disponível	em:	http://fe.ufg.br)		
	

A	 pandemia	 do	 COVID-19	 levou	 as	 autoridades	 brasileiras,	 nas	 diferentes	 esferas	
administrativas,	 da	 União,	 Estados	 e	Municípios,	 a	 indicarem	 o	 isolamento	 social	 como	 forma	mais	
adequada	 para	 a	 não	 disseminação	 ou	 redução	 do	 contágio	 do	 vírus,	 o	 que	 implicou	 a	 suspensão	
temporária	 das	 aulas	 na	 Educação	 Básica.	 Nesse	 contexto,	 vários	 estados	 tem	 liberado	 o	 uso	 da	
educação	a	distância	 (EaD)	como	 forma	 	de	cumprimento	de	carga	horária	de	cursos	presenciais	na	
Educação	 Básica,	 a	 exemplo	 do	 que	 ocorreu	 em	 Goiás	 para	 o	 seu	 sistema	 educativo	 por	 meio	 da	
Resolução	n°	02/2020	do	CEE/GO.		

Sobre	 a	Decisão	 de	 implementar	 ou	 não	 as	 atividades	 não	 presenciais,	 considerando	 a	
legislação	em	vigor	no	país	e	as	condições	impostas,	faz-se	necessário	destacar:		

a)	 Estamos	 lidando	 com	 uma	 pandemia	 que	 exige	 isolamento	 social	 por	 parte	 das	 crianças,	
famílias,	professores,	demais	profissionais	da	Educação	e	comunidade	em	geral.		É	preciso	preservar	o	
momento	dessa	reclusão	para	a	saúde	emocional,	mental	e	física	das	pessoas	num	momento	de	tantas	
incertezas	nos	empregos,	nos	salários,	no	alcance	da	doença.		

b)	 Considerando	 a	 Constituição	 Federal	 do	Brasil	 (1988),	 	 no	Art.	 206,	 utilizar	 a	 educação	 a	
distância	ou	uso	de	tecnologias	não	presenciais	no	processo	ensino-aprendizagem	de	crianças,	jovens	
e	adolescentes	de	maneira	inesperada/emergente,	sem	tempo	para	o	devido	planejamento	e	formação	
docente	 para	 esse	 uso,	 fere	 os	 princípios	 dos	 incisos	 I	 e	 VII	 do	 Art.	 206,	 pois	 será	 impossível	 dar	
igualdade	de	condições	para	acesso	e	permanência	(pela	exclusão	digital	já	referenciada	em	diversos	
estudos	 no	 Brasil-	 http://data.cetic.br/cetic/explore);	 e,	 na	 emergência	 do	 planejamento	 sem	
formação	 em	 tempo	 e	 sem	 preconizar	 as	 possibilidades	 de	 diálogo	 e	 interação	 necessários	 a	 essa	
modalidade,	 fica	 difícil	 acompanhar	 e	 garantir	 padrão	de	qualidade	dessa	 oferta,	 até	 porque	muitos	
professores	não	dispõem	de	condições	e	conhecimentos	tecnológicos	para	implementar	as	“aulas	não	
presenciais”	de	suas	disciplinas.		

c)	Segundo	o	Decreto	que	regulamenta	a	EaD	no	Brasil,	n°	9.057/2017,	para	que	a	EaD	possa	
ser	ofertada,	devem	ser	 “observadas	 as	 condições	de	 acessibilidade	que	devem	ser	 asseguradas	nos	
espaços	 e	meios	 utilizados”	 e	 a	 Resolução	 CNE/CEB	 n°1,	 de	 2016,	 apresenta	 a	 exigência	 de	 prévia	
avaliação	 sobre	 as	 possibilidades	de	uso	 com	 recursos	necessários	 e	 disponíveis	 a	 todos,	 o	 que	não	
temos	garantido	nas	atuais	condições	realizadas	pelos	estados	e	municípios.		
													d)	 A	 educação	 a	 distância	 deve	 ser	 planejada	 e	 acompanhada	 com	 rigor	 e	 não	 adotada	
açodadamente	num	tempo	tão	curto	e	em	condições	desconhecidas	para	que	as	unidades	escolares	e	
os	 professores	 possam,	 conjuntamente	 e	 efetivamente,	 planejar,	 elaborar	 e	 preparar	 as	 ações	
pedagógicas	e	materiais	específicos,	bem	como	“zelar	pelo	acompanhamento	dessas	atividades”.	A	EaD	
possui	suas	especificidades,	que	a	diferem	enormemente	da	educação	presencial,	principalmente	em	
seus	 aspectos	 comunicacionais	 e	 de	 gestão,	 o	 que	 exige	 formação	 para	 quem	 vai	 fazer	 uso	 dela	 ou	
atuar	 por	meio	 dela,	 o	 que	 não	 é	 a	 realidade	 das	 escolas	 e	 dos	 professores.	 O	 uso	 emergencial	 da	
modalidade	 apresenta	 fragilidade	 à	 medida	 que	 a	 formação	 não	 é	 viável	 e	 os	 profissionais	 sem	
formação	 tenderão	 a	 fazer	 a	 transposição	 didática	 do	 que	 é	 feito	 no	 presencial,	 desqualificando	 a	
modalidade	e	correndo	alto	risco	de	não	atendimento	de	padrão	de	qualidade	previsto	na	CF	(1988).	
Somando-se	 a	 tudo	 isso,	 há	 certamente	 o	 estresse	 psicológico	 e	 os	 equívocos	 que	 serão	 cometidos	
provocado	pelas	incertezas	e	mudanças	em	todos	envolvidos.		
												e)	Apesar	de	a	LDB	(	Lei	n°9.394/1996)	ter	a	previsão	de	uso	da	EaD	na	Educação	Básica,	essa	
previsão	não	inclui	a	Educação	Infantil	(0	a	5	anos),	transformando	o	seu	uso	em	aspecto	não	legal,	não	
previsto	 nessa	 Lei	 e	 nem	 no	 Decreto	 que	 regulamenta	 o	 seu	 Art.	 80	 –	 Decreto	 n°	 9.057/2017,	 que	
prevê	a	utilização	da	modalidade	a	partir	do	Ensino	Fundamental.	A	Educação	Infantil	é	uma	etapa	da	
Educação	 Básica	 que	 privilegia	 o	 compartilhamento	 da	 educação	 das	 crianças	 junto	 às	 famílias,	
priorizando	a	relação	educar,	cuidar	e	brincar,	por	meio	de	diversas	interações	e	experiências,	o	que	



não	 pode	 ser	 desenvolvido	 apenas/única	 e	 exclusivamente	 por	 meio	 de	 uso	 digital	 (o	 que	 dizer	 a	
distância?).	
															Nesses	termos,	manifestamos	nossa	posição	contrária	ao	uso	da	modalidade	EaD	nos	moldes	
atuais	 como	 forma	 exclusiva	 de	 cumprimento	 de	 carga	 horária	 de	 cursos	 presenciais	 na	 Educação	
Básica,	 pois	 entendemos	 ferir	 os	 direitos	 das	 crianças	 e	 adolescentes	 a	 uma	 educação	 com	padrões	
mínimos	de	qualidade	social,	além	de	supor	condições	tecnológicas	de	professores	e	alunos	e	de	exigir	
dos	gestores	e	professores	uma	prática	pedagógica	para	a	qual	não	estão	preparados.	Lembramos	que	
existe	a	possibilidade	de	reposição	dos	dias	letivos	e	de	discussão	da	redução	dos	200	dias	letivos.		
	
	

Goiânia, 27 de março de 2020. 


