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RESUMO 

SARS-COV-2, já mundialmente conhecido como Coronavírus, é o causador da pandemia 

da COVID-19, que vem ao longo do primeiro semestre de 2020, desde o seu surgimento 

trazendo impactos na sociedade mundial, com repercussões em todas as áreas da vida, 

inédito na história humana. O objetivo deste artigo é discutir e propor reflexões acerca 

dos impactos da COVID-19 na área educacional, com enfoque na educação de nível 

superior em formato lato sensu. Os resultados da pesquisa demonstraram que a pedagogia, 

a tecnologia e os esforços dos educadores com a contribuição da sociedade podem levar 

a avanços e superação de desafios, deixando um legado à educação. 

Palavras-chave: COVID-19, EDUCAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR, IMPACTOS 

ABSTRACT 

SARS-COV-2, already known worldwide as the Coronavirus, is the cause of the 

pandemic of COVID-19, which comes throughout the first semester of 2020, since its 

emergence bringing impacts on the world society, with repercussions in all areas of life , 

unprecedented in human history. The purpose of this article is to discuss and propose 

reflections on the impacts of COVID-19 in the educational area, with a focus on higher 

education in a broad sense format. The results of the research showed that pedagogy, 

technology and the efforts of educators with the contribution of society can lead to 

advances and overcoming challenges, leaving a legacy to education. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

      O Mundo começa a registrar os primeiros casos do novo Coronavírus e 

concomitantemente vê a doença se espalhar aos países do globo terrestre, muito em 

função da globalização, que encurta fronteiras e permite uma interação mundial de 

culturas, pessoas, negócios, políticas e tudo o que pode ser compartilhado e transmitido 

entre as pessoas, inclusive vírus e bactérias. 

Uma doença nova se espalha e chega ao Brasil atingindo todos os setores da 

sociedade, inclusive a educação, tema central de nosso estudo, com enfoque para o nível 

superior. O Coronavírus avança no país deixando seu rastro de problemas e impactando 

distintamente na vida das pessoas, fazendo com que a educação tenha que se adaptar e 

criar alternativas para dar continuidade a sua missão. Ao longo dos últimos anos 

acompanhamos o crescimento das formas de educação à distância no nível superior, 

demonstrando a importância das mídias na educação moderna, com destaque para a 

utilização da internet e a possibilidade de ministrar aulas online. 

A motivação da pesquisa bibliográfica surge da importância das reflexões sobre 

os temas levantados anteriormente e como a educação pode se comportar frente aos 

desafios propostos, com as ferramentas disponíveis, o cenário em questão e a pedagogia 

como saída para superar alguns dos obstáculos que o Coronavírus trouxe junto com sua 

patologia. 

A pesquisa vem em um momento de necessidade de resposta à sociedade, por 

parte da educação, sobre como superar os inúmeros problemas e ainda manter o sistema 

educacional de pé, em que pese, principalmente o de nível superior. É relevante discutir 

como manter uma educação de qualidade e acessível aos estudantes já que o meio 

acadêmico também procura saídas para superar a crise e como resultado poderemos 

constituir uma nova educação para as próximas gerações, criando alternativas para os 

problemas que dificultavam o acesso e aprendizagem de milhares de alunos, antes mesmo 

do surgimento do vírus. Como objetivo, o artigo discute e propõe reflexões acerca dos 

impactos da COVID-19 na área educacional, com enfoque na educação de nível superior 

em formato lato sensu.  

O trabalho foi estruturado no formato de revisão bibliográfica, abordando as 

questões envolvendo a educação, especialmente a de nível superior, a COVID-19, seus 

impactos, desafios e medidas de enfrentamento no cenário educacional brasileiro. 
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Para discutir os assuntos, organizamos o trabalho em seções que passam pelo 

conhecimento do coronavírus, da evolução da educação à distância, concomitantemente 

à educação superior e como a pedagogia se insere nesse contexto buscando refletir e criar 

saídas para a manutenção da educação de qualidade e acessível ao máximo possível de 

estudantes. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
	

2.1 CORONAVÍRUS 

A doença denominada COVID-19 é causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2), 

vírus da família Coronavírus, já conhecida desde 1937 e descrita como tal desde 1965, 

em virtude do seu perfil microscópico em formato de coroa (BRASIL, 2020). A 

organização Mundial da Saúde (OMS) descreve que aproximadamente 80% dos pacientes 

são assintomáticos e cerca de 20% necessitam de cuidados hospitalares por apresentarem 

dificuldade respiratória e dentro desse percentual de hospitalizados, cerca de 5% podem 

necessitar de suporte ventilatório em caso de insuficiência respiratória (PAINEL 

CORONAVÍRUS BRASIL, 2020). 

O Sistema Único de Saúde – SUS (SUS, 2020) registra diariamente os números 

da COVID-19 no país, por meio do site denominado SUS Analítico. Em acesso no dia 

17/06/2020, utilizando o filtro de dados de 27/03/2020 até a data da pesquisa, podemos 

verificar que, no dia em questão, foram registrados 32.188 novos casos, com acumulado 

de 955.377 infectados durante o período e de expressivos 46.510 óbitos até o momento, 

demonstrando a gravidade da Pandemia Mundial e sua impressionante transmissibilidade. 

O impacto sobre o Brasil e o restante do mundo é sem precedentes históricos e 

para perceber isso basta observar o número de óbitos no país, conforme descrito no 

parágrafo anterior e representado graficamente, na figura 1, pela evolução durante o 

período pesquisado. 

Figura 1 – Óbitos acumulados pelo COVID-19 por dados de notificação 
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Fonte: Secretarias Estaduais de Saúde. Brasil, 2020 
 

No Mundo, segundo a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS/Brasil, em 

seu site oficial, no dia 18/06/2020, o número de óbitos acumulados registrados é de 

440.290, conforme representado na figura 2 em sequência (OPAS, 2020). 

	
Figura 2 - Número de Casos / Folha informativa – COVID-19 

Fonte: Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS/Brasil 
 

Os sintomas e a transmissão estão diretamente relacionados aos impactos da 

COVID-19 no Brasil e no Mundo, fazendo com que os reflexos na sociedade sejam vistos 

em todos os setores sociais e econômicos. Conforme descrito no site especializado em 

Coronavírus do Ministério da Saúde (PAINEL CORONAVÍRUS BRASIL, 2020), os 

principais sintomas são: tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldades para respirar. 

Já em relação à transmissão, as principais formas de disseminação da doença são: toque 

do aperto de mão, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos e superfícies 

compartilhadas, todas resultantes da interação entre infectados e não infectados. 

Diante do cenário apresentado, com relação ao Coronavírus, o Brasil sente os 

impactos em todos os setores da sociedade e não poderia ser diferente em relação à 

educação. O setor educacional brasileiro, tradicionalmente presencial, passa por 

profundas mudanças e adaptações neste período, entre elas, como continuar com a 

educação em ambiente remoto/virtual e como inserir as pessoas com maior 

vulnerabilidade neste novo momento? Dificuldades são constantes e podemos citar 

diversas delas no contexto atual, na próxima sessão discorreremos sobre como a 
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educação, mas principalmente a de nível superior, tem enfrentado os desafios da 

pandemia de COVID-19, somados aos já existentes há muito tempo no Brasil. 

 

2.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR E A PANDEMIA DE COVID-19 
 

Segundo dados do Censo da Educação Superior em 2017 (realizado pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP), o Brasil tinha 

296 Instituições de Educação Superior (IES) públicas e 2.152 privadas (87,9% da rede de 

educação superior), sendo que, dentro do universo das instituições públicas, 41,9% são 

estaduais; 36,8%, federais e 21,3%, municipais. São muitas instituições impactadas 

diretamente pela pandemia de COVID-19, dentro apenas do universo da educação 

superior, mas que de certa forma já vem ao longo dos anos estimulando e crescendo em 

ambientes virtuais de aprendizagem, o que em um momento como esse é fundamental 

para enfrentar os obstáculos existentes e que ainda podem surgir (INEP, 2017). 

Já o Censo da Educação Superior em 2018 registra crescimento da modalidade de 

ensino à distância (EAD), comparativamente à forma presencial de ensino (INEP, 2018), 

como podemos observar na figura 3 abaixo. 

Figura 3 – Oferta de vagas no Ensino Superior: EAD e Presencial 

 

Fonte: Inep - Censo da Educação Superior 2017. Arte: Desafios da Educação. 

No ano de 2018 foi a primeira vez em que o número de vagas ofertadas no ensino 

superior à distância superou a forma tradicional presencial. Apesar do aumento 

significativo do EAD, o sistema educacional brasileiro possui inúmeras instituições de 
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ensino dos mais variados níveis (pré-escola, fundamental, médio e superior) com 

funcionamento presencial, fazendo com que muitas pessoas sejam direta e indiretamente 

afetadas por paralisação de atividades estudantis. 

Com previsão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), o ensino 

à distância em situações emergenciais (BRASIL,1996) é permitido, porém ainda não 

havia regulamentação específica do Ministério da Educação. Tal situação foi alterada em 

virtude da Pandemia de COVID19, anunciada pela OMS no dia 11 de Março de 2020 

(OPAS, 2020), fazendo com que diversos setores sociais adotassem medidas de 

prevenção do contágio e propagação do vírus, com por exemplo, o distanciamento social.  

A partir da situação de extrema necessidade, o MEC publicou a Portaria 

nº345/2020, que dispõe sobre a substituição das disciplinas presenciais, em andamento, 

por aulas apoiadas com tecnologias de informação e comunicação que permitem o ensino 

por instituições de educação superior integrantes do sistema federal de ensino brasileiro 

(BRASIL, 2020a). 

As instituições superiores de ensino adotaram medidas de prevenção para conter 

o avanço do vírus entre suas comunidades acadêmicas, tanto na rede privada de ensino 

como no sistema federal de educação superior. Dentre as principais medidas que vêm 

sendo adotadas durante a situação de pandemia é o ensino remoto emergencial, também 

conhecido como ensino à distância, de forma remota, não presencial ou simplesmente 

denominado como online. Entretanto, há de se ressaltar que não é simplesmente a adoção 

do formato remoto que resolverá as questões educacionais brasileiras, existem muitas 

dificuldades envolvidas, que vão desde o acesso aos recursos necessários até a 

disponibilidade e capacitação técnica para o desenvolvimento das aulas. 

Em matéria publicada pelo site G1 Notícias, 2020, no mês de Maio, constam 

informações sobre a adoção de ensino remoto emergencial pelas universidades federais, 

demonstrando que naquele período apenas 6 das 69 instituições estavam adotando o 

referido sistema.	 Para se ter ideia da proporção e do impacto para a comunidade 

acadêmica, só nas universidades federais existem 97,5 mil alunos, que somando-se ao 

corpo de técnicos administrativos em educação, docentes, terceirizados e prestadores de 

serviços torna o número ainda mais elevado, dando uma ideia dos problemas 

educacionais, sociais, financeiros e de desenvolvimento humano que o atual cenário 

impôs a toda população estudantil. 

As universidades federais brasileiras têm adotado medidas de distanciamento 

social, trabalho em regime de escalas e/ou remoto para continuar com as atividades da 
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melhor maneira possível. A exemplo disso, a Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) adotou a partir de primeiro de julho de 2020 algumas ações para garantir o 

acesso às aulas e atividades acadêmicas, ou pelo menos minimizar o impacto da COVID-

19 na educação superior (UFMG, 2020). Para exemplificar o que vem sendo realizado 

pela UFMG, segue a tabela 1 abaixo, com a relação de ações enquanto durar o 

distanciamento social. 

 

Tabela 1 – Ações da UFMG para o enfrentamento à COVID-19 

PÓS-GRADUAÇÃO GRADUAÇÃO DEMAIS INFORMAÇÕES 
ACADÊMICAS 

Retorno remoto das aulas. Retorno das aulas em agosto, de 

forma remota. 

Bolsas acadêmicas estão 

mantidas. 

   
Aulas e outras atividades 

didáticas em ambientes 

institucionais de aprendizagem 

Demais informações serão 

repassadas aos alunos em 

momento oportuno. 

Comitê Permanente de 

Acompanhamento das Ações 

de Prevenção e Enfrentamento 

do Novo Coronavírus. 

   
Defesas de dissertações, teses, 

qualificações e trabalhos de 

conclusão, realizados 

remotamente. 

Atividades presenciais de 

iniciação científica e extensão 

que não podem ser suspensas, 

devem ser propostas escalas que 

possibilitem as medidas de 

distanciamento social. 

Política de Inclusão Digital 

para alunos de graduação. 

   
Processos seletivos realizados 

remotamente. 

Programas de mobilidade 

suspensos por tempo 

indeterminado. 

Política de Inclusão Digital 

para alunos de pós-graduação. 

 
Fonte: Adaptada de UFMG – Disponível no sítio eletrônico, https://ufmg.br/coronavirus . 

 

O site de notícias “Agência Brasil”, em matéria publicada no mês de Maio de 

2020, traz o balanço das ações que as instituições de educação superior vêm adotando 

para enfrentar a COVID-19 em diversas frentes distintas. Conforme a agência relata, as 

universidades federais brasileiras conduzem cerca de 823 pesquisas relacionadas ao 

coronavírus, 96 ações para a produção de álcool e sanitizantes, 104 frentes de produção 

de equipamentos de proteção individual, além da disponibilização de mais de 2,2 mil 
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leitos hospitalares convencionais e aproximadamente 500 leitos de unidade de terapia 

intensiva (UTI). 

Com as notícias veiculadas nos diferentes tipos de mídia jornalística, podemos 

perceber que as universidades, principalmente as públicas, faculdades e o SUS estão 

tendo uma enorme contribuição no enfrentamento da COVID-19, além de possuírem as 

respostas mais eficazes neste momento de dificuldades e incertezas. 

No contexto educacional, entretanto, por maiores que sejam os esforços e 

comprometimento de todos os envolvidos no sistema, sempre haverá problemas e 

situações a serem superadas, principalmente em tempos de incertezas e caos social, 

político e econômico como o que vivemos atualmente no país, em virtude da questão de 

saúde pública mundial. 

Questionamentos sobre como manter a educação básica, possivelmente a mais 

afetada, e a de nível superior, em um patamar que garanta segurança aos envolvidos, 

eficácia, condições econômicas e sociais, surgem a todo momento. Vamos listar algumas 

dúvidas e incertezas em todo esse processo: o acesso é, de fato, igual para todos? Quais 

ferramentas utilizar, mantendo a eficiência, segurança e privacidade dos envolvidos? O 

ensino à distância resolverá todos os problemas? Todos conseguirão acessar as 

ferramentas tecnológicas, visto que a dificuldade financeira pode ser um enorme entrave 

em tempos de empregos e acesso à renda mais escassos? Os professores possuem 

treinamento suficiente para conseguir ter a didática necessária à transposição do 

conhecimento? Os alunos possuem um ambiente adequado e incentivo familiar para 

utilizar os recursos e aprender efetivamente? Em que contexto se insere a pedagogia neste 

momento? 

Discutiremos as questões levantadas no decorrer do trabalho, tendo como 

premissa a tomada de consciência sobre as ações educativas, conforme explicita Paulo 

Freire, 2016, nos fazendo pensar no papel do educador e demais atores sociais e 

educacionais envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. 

3 METODOLOGIA 
 

O trabalho em questão se trata de uma revisão bibliográfica com caráter analítico 

sobre as questões envolvendo a educação, com destaque para o ensino superior brasileiro, 

a Pandemia de COVID-19, seus impactos, desafios existentes e medidas de 

enfrentamento perante o cenário educacional do Brasil. 
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Os dados foram coletados durante o período de 01 de junho a 04 de julho de 2020, 

utilizando-se para a pesquisa, bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde (LILACS), Scientific Eletrônic Library Online (SCIELO),  Scholar 

One – Manuscripts,  National Library of Medicine (PUBMED), Google Acadêmico, sites 

de jornais de grande circulação nacional, portais governamentais, legislações federais 

atualizadas e sítios eletrônicos oficiais de organismos de saúde nacionais e internacionais. 

Como critério de inclusão, os artigos publicados são referentes aos anos de 1997 

a 2020, visto que a situação de pandemia é algo experimentado por todo o mundo, na 

atualidade e sem precedentes históricos, com informações novas surgindo a todo 

momento e pesquisas trazendo à tona questões ainda desconhecidas de toda a população 

mundial. 

A seleção de artigos, dentro da proposta do critério de inclusão, permitiu que 

seguíssemos etapas para a base teórica e de discussão dos temas de interesse para a 

pesquisa, dentre elas, as seguintes fases: leitura de caráter exploratória, seletiva e de 

acordo com os objetivos da pesquisa. 

 

4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

A UNESCO (2020), realiza o monitoramento da situação das instituições de 

ensino pelo mundo e dentro dos dados obtidos pela organização, é possível identificar 

que a maioria dos países utilizaram o isolamento social vertical e horizontal como 

estratégia de enfrentamento à pandemia, alterando assim, o funcionamento da escola lato 

sensu, em caráter presencial. O que impactou muito desde o início da propagação do vírus 

foram as distintas respostas dadas pelos órgãos governamentais, pela iniciativa privada e 

pelos diferentes níveis educacionais (fundamental, básica e superior), isso gerou abismos 

entre a oferta de aulas e qualidade do ensino oferecido pelas instituições de ensino.	

A questão do acesso mostra-se extremamente diversificada e preocupante, pois 

em um país em que as diversidades já costumam tornar-se entraves ao desenvolvimento 

educacional em certas regiões brasileiras, a pandemia intensificou as diferenças. As 

estratégias imediatas para continuar com a oferta de vagas e com os processos de 

aprendizagem trazem um certo alívio para muitos estudantes, em contrapartida existem 

muitos alunos que só possuíam a faculdade e/ou universidade para se desenvolverem, 

assim a política de acesso estudantil mostra-se falha, sendo que a médio e longo prazo 
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influenciarão negativamente muitos alunos brasileiros que não tem as condições 

adequadas para o acompanhamento online das aulas, por exemplo. 

Se considerarmos o uso das tecnologias e ferramentas, como algo a ser utilizado 

para superar os problemas e dar prosseguimento ao processo educacional, ainda teremos 

dificuldades e limitações na utilização pelos profissionais envolvidos, gerando mais uma 

vez, diferenças e desigualdades entre os estudantes brasileiros, assim como ficou 

evidenciado em outros países que adotaram metodologias de ensino remoto diferenciadas, 

ainda que fossem utilizados o rádio e a televisão aberta, por exemplo (MIKS; 

MCILWAINE F, 2020). Ainda precisamos levar em consideração aspectos como a 

acessibilidade, existência ou não de treinamento dos profissionais de apoio e dos 

docentes, além das dificuldades enfrentadas regionalmente com provedores de internet 

com baixa qualidade e acesso precário. 

A modalidade EAD provavelmente não resolverá todos os problemas 

educacionais durante a pandemia e tão pouco após o fim da fase crítica de 

transmissibilidade do vírus, mas trará opções para um futuro próximo. O ensino superior 

conseguiu manter atividades de ensino remotamente e outras sob protocolos emergenciais 

criados por comitês locais, como exemplificado no caso da UFMG, que vem trabalhando 

para a retomada das atividades de forma não presencial. 

Outro ponto importante, que não pode ser deixado de lado, é a parte financeira das 

famílias brasileiras, muitas pessoas talvez tenham que optar entre continuar os estudos ou 

manter-se vivo, é bastante triste vivenciar tais realidades, mas infelizmente vem 

ocorrendo ao longo de todo o território nacional. Medidas como auxílios governamentais 

amenizam a situação, mas nem sempre todos conseguem se beneficiar da ajuda, por 

diferentes motivos. A capacidade financeira das pessoas já é bastante diferente em tempos 

normais, contudo em situações de crises e precarização de serviços e ofertas de renda 

como o que vivenciamos, torna o problema ainda maior, fazendo com que as 

discrepâncias educacionais extrapolem qualquer limite anteriormente vivenciado. 

As famílias com maior escolarização e condições financeiras mais favoráveis 

possibilitam aos seus membros a continuidade dos estudos com recursos melhores, 

conteúdos de maior qualidade, apoio, ambientes mais propícios para a concentração nos 

estudos e melhor processo de ensino aprendizagem por parte dos professores ou meios 

facilitadores. 

A pedagogia e a docência no ensino superior possuem um desafio em mãos em 

tempos de pandemia, são muitas dúvidas e incertezas que por vezes nem dependem 
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diretamente do meio acadêmico e educacional, mas a reflexão sobre os impactos da 

COVID-19 deve permanecer em nível mais elevado possível para fazer frente aos 

desafios. Como o cenário não permite respostas definitivas, a proposta de discussão e 

interrogação frente à educação brasileira de autores como Paulo Freire (1997, 2016) e  

Henri Bergson (2006, 2009), nos permite entender a educação como um processo de 

superação de obstáculos e desafios, de inovação docente e de adaptação constante para 

atingir o seu objetivo mais nobre que é facilitar o aprendizado e permitir que o discente 

consiga obter conhecimento para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

A maior contribuição para a educação pode vir da liberdade de escolha docente, 

de assumir a responsabilidade pelos atos educacionais, estimular os alunos e instigar o 

aprendizado da maneira mais genuína possível, na prática diária, em pequenas ações e no 

tempo de cada indivíduo, como nos mostra Paulo Freire (2016) e (FRANCISCO; 

COIMBRA, 2015) em seus estudos acerca da resiliência e resistência, quando aplicados 

no cotidiano docente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O artigo teve como objetivo, discutir e refletir sobre os impactos da COVID-19 

na área educacional, principalmente no nível superior de ensino (com ênfase no lato 

sensu). Em seu formato de revisão bibliográfica, o artigo discorreu sobre a educação, sua 

relação com a COVID-19, impactos, desafios e maneiras para superar os problemas 

educacionais. 

Ao longo de todo o estudo e pesquisa sobre a educação e a pandemia de COVID-

19 podemos perceber que a evolução nos processos educacionais ao longo dos anos pode 

proporcionar certo alívio e instrumentos para a manutenção das atividades na área da 

educação. Entretanto é de se ressaltar que o processo é bem complexo levando em conta 

todas as diferenças sociais, econômicas e geográficas em um país com extensões 

territoriais continentais previamente existentes. 

Para tornar a diferença ainda mais aguda, as políticas governamentais durante a 

pandemia contribuem para ampliar as desigualdades de acesso, continuidade e 

desenvolvimento dos processos educacionais de forma remota, em virtude da falta de 

preparo em quase todas as áreas para lidar com um vírus poderoso, que não possui limites 

quando o assunto é transmissibilidade e possibilidade de causar sérios danos e óbitos, 
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visto que o mundo não possui ainda vacinas e nem tratamentos medicamentosos para 

combate-lo. 

Sabemos que são muitos profissionais envolvidos na área da educação e que isso 

compromete a vida de milhares de brasileiros, sendo que na educação superior a formação 

profissional de mentes brilhantes que poderiam estar na linha de frente de combate, pode 

ficar comprometida em consequência da própria pandemia. 

A docência precisa se reinventar para acompanhar e fazer frente aos desafios, 

valendo-se das tecnologias existentes, criando estratégias de ensino que permitam um 

maior acesso e desenvolvimento dos alunos, ainda que não seja da forma como era quando 

o ensino se desenvolvia presencialmente. O ensino remoto cresceu no Brasil e a situação 

atual pode permitir que as atenções sejam voltadas para a educação online no futuro 

próximo, isso irá contribuir para o desenvolvimento de novas ferramentas de ensino e de 

aprendizagem que não podem ser ignoradas pela pedagogia, nem pela própria 

neurociência. 

O novo Coronavírus, com todas as suas consequências de saúde diretas, como 

problemas respiratórios e até óbitos impactam profundamente nas famílias acometidas, 

além dessas, existem também as indiretas, como as de saúde mental por conta do 

isolamento social e problemas de relacionamento interpessoal que foram acentuados pelo 

confinamento. Ainda que não seja um tema diretamente relacionado ao estudo, impacta 

profundamente no contexto da educação, pois gera consequências indiretas que 

prejudicam o aprendizado, evolução dos alunos e o próprio acompanhamento das aulas. 

Os desafios se apresentam a todo momento neste período difícil do Brasil e do 

Mundo, impactando profundamente todas as relações sociais, interpessoais, de trabalho e 

principalmente de estudo, esta última diretamente relacionada a todos os espectros da 

sociedade moderna, fazendo com que os atores educacionais se adaptem e criem formas 

de levar a educação ao máximo de alunos possível, com a melhor qualidade que 

conseguirem e claro, contando sempre com o apoio da sociedade, pois o professor não 

conseguirá de forma isolada modificar todo o cenário, ainda que ele possa trazer uma 

nova realidade aos seus educandos, o que já é algo extremamente positivo nos dias atuais. 

Assim ainda há muito a ser feito e discutido para alcançarmos o que foi proposto 

acima, por isso a pesquisa deve continuar a buscar respostas, soluções e diálogos entre 

todos os envolvidos na área educacional. 
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