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 “O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim: esquenta e esfria, 
aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da 

gente é coragem” 
(Guimarães Rosa). 

 

INTRODUÇÃO 

 

Guimarães Rosa, no romance o Grande Sertão Veredas, nos inspira a 

enfrentar os momentos de crise com coragem. O ano de 2020 exigiu de todos 

os profissionais envolvidos com a educação, coragem, capacidade de 

reinvenção e análise crítica do contexto, a fim de não aprofundar as 

desigualdades sociais, econômicas, educacionais e culturais já vivenciadas 

pelos estudantes das escolas públicas.  

Essa coragem foi necessária para enfrentar a revolução estabelecida na 

educação do Brasil, principalmente na Educação Básica, em que a pandemia 

intitulada de Covid-19 provocou mudanças significativas nas questões da 

organização e gestão dos processos educacionais, uma vez que foi necessário 

reinventar a forma de ensinar e apreender para dar continuidade às 

atividades escolares no ano letivo. Entender quais são as responsabilidades e 
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atribuições dos municípios para assegurar uma educação de qualidade foi 

fundamental nesse processo, sobretudo no que se refere à cooperação técnica 

e humana entre os entes federados para garantir o direito à educação.  

Padilha (2001) destaca que a gestão escolar é fator significativo no 

processo de transformação educativa. Constitui um ambiente de interação 

com os alunos e o espaço onde se efetivam as condições objetivas e 

subjetivas do trabalho pedagógico. Sendo necessário considerar as demandas 

educacionais e o processo histórico-social da humanidade. 

Conforme destaca Santos (2020), o cenário da pandemia nos ensina 

várias lições de vida, no qual precisaremos refletir e rever vários aspectos 

sociais, culturais, políticos e econômicos que irão trazer consequências para 

além do pós quarentena. E no sistema educacional essas lições são evidentes 

no processo aprendizagem. Embora tenham sido construídos alguns caminhos 

para superar esse momento, reconhecemos o quanto precisamos rever e 

analisar criticamente esse cenário. 

Teixeira (1996) traz uma reflexão importante com relação ao direito à 

educação. Segundo o autor, a educação é um direito de todos que tem a 

responsabilidade na formação individual e de todos na efetivação de uma 

sociedade integrada e nacional. Quando enfatizamos que a educação é um 

direito reforçamos a ideia que o ensino se constitui interesse público, 

garantido por lei. 

Córdula (2020) enfatiza que precisamos aprender novos valores com a 

pandemia. É necessária uma nova cultura que tenha como prioridade a CO-

VIDA. Recuperar valores perdidos para a garantia de tempos posteriores. A 

mudança se faz necessária no momento vivido. Caso contrário, outras 

surpresas podem chegar para nos ensinar a comportar com responsabilidade.  

A partir disso, podemos dizer que foi determinante para gestão 

educacional construir estratégias e assumir a responsabilidade da garantia dos 

direitos a aprendizagem, educação de qualidade.  

 

A POLÍTICA EDUCACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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EDUCAÇÃO DE UBERLÂNDIA EM CONTEXTO DE PANDEMIA 

 

Seguindo as resoluções do Conselho Estadual de Educação de Minas 

Gerais, a Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia-SME, iniciou a 

implementação de estratégias que visassem mitigar os impactos da pandemia 

no processo de escolarização de aproximadamente 70.000 estudantes. 

Ao longo dos meses de fevereiro e março de 2020, foram realizadas 

várias reuniões de orientação para enfrentamento à Covid-19 na Secretária de 

Educação de Uberlândia. Em seguida, em 06 de abril de 2020 foi lançado o 

Programa Escola em Casa, que inicialmente apresentou uma plataforma 

digital, disponibilizando atividades pedagógicas. 

Essa iniciativa visava, naquele momento, apenas estabelecer uma 

aproximação entre os estudantes e o conhecimento escolar, criando uma 

rotina de estudo, a fim de minimizar o impacto negativo da ausência desses 

sujeitos nos ambientes escolares. Como afirmou a secretária de educação em 

entrevista por ocasião do lançamento do programa. 

 

Não se trata de reposição de aulas. Nesse momento, a nossa prioridade 
é com a saúde e a segurança de todos. A reposição das aulas será 
tratada em outro momento. Por agora, o nosso foco está em oferecer o 
reforço de aprendizagem para que as crianças e os adolescentes não 
fiquem tão afastados da escola. Para isso contamos com o apoio dos 
nossos professores, que se voluntariaram para preparar conteúdo e, 
em alguns casos, fizeram até vídeos (UBERLÂNDIA, 2020)4. 

 

No formato inicial, essa ferramenta contou com a colaboração voluntária 

dos profissionais da rede municipal. Essas atividades foram disponibilizadas 

no formato virtual e impresso. 

Apesar de todos os esforços dos envolvidos, em especial os 

professores/as que se dedicaram a elaborar voluntariamente as atividades, a 

análise do conteúdo postado ao longo desses meses indicou a necessidade de 

(re) planejamento do processo, buscando oferecer um conteúdo didático mais 

contextualizado, que contribuísse de forma direta e articulada com o 

                                       
4 Informações: <https://www.uberlandia.mg.gov.br/2020/04/06/prefeitura-lanca-programa-
escola-em-casa-para-apoiar-estudantes/>. Acesso em: 3/ 11/2020. 
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desenvolvimento cognitivo e socioemocional dos estudantes. 

Assim, no final de maio de 2020, o Programa Escola em Casa foi 

reestruturado e ampliado, passando a contar com a exibição de videoaulas 

veiculadas pela TV Universitária de Uberlândia e pelo canal youtube, e a ação 

central das escolas.  

O Programa escola em casa adotou uma organização curricular 

multidisciplinar, buscando dialogar com temas que se aproximasse do 

cotidiano e interesse dos estudantes, os quais permitiram criar um contexto 

significativo para o desenvolvimento das videoaulas.  

O redesenho desse programa articulou-se a publicação da Resolução nº 

001, de 27 de maio de 2020, Diário Oficial do Município nº5877, que orientou 

e normatizou o início das atividades remotas pelas unidades escolares da rede 

municipal de ensino de Uberlândia. Além de normatizar o trabalho dos 

servidores lotados nas instituições, estabelecendo diretrizes sobre o 

cumprimento da carga horária e formas de realização do trabalho, o 

documento aponta orientações para a realização das ações escolares no que 

diz respeito a assegurar o acesso do estudante à realização das atividades, 

bem como as possibilidades de mediação pedagógica por parte dos/as 

professores/as. 

Cabe destacar que a escola é vista como o espaço central para o 

desenvolvimento das ações do programa, ainda que de forma não presencial, 

as ações do coletivo institucional é que conseguiram alavancar a oferta do 

ensino remoto. Nesse sentido, a experiência vivenciada deixa claro que nada 

substituiu o trabalho da escola, nada substituiu a relação professor-aluno 

como espaço privilegiado para a produção de conhecimento e 

desenvolvimento socioemocional. 

 

CONSIDERAÇÕES 

 

Diante do cenário e pensando na gestão escolar, percebemos o quanto 

se faz necessário garantir o direito à aprendizagem às crianças e intervir no 
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processo procurando superar o contexto, evitando uma nova anormalidade. É 

necessário diante desse cenário enxergar além da janela e construir um 

mundo de outra maneira. Isto significa sermos mais humanos, garantir a 

dignidade de todos/as e a justiça social. 

O contexto pós pandemia exigirá a reinvenção da escola. Não há como 

não questionarmos as formas seculares de trabalho com o conhecimento, a 

avaliação e o papel social dessa instituição, dentre muitos outros aspectos. 

Tudo isso exigirá dos órgãos gestores da educação, investimento e 

compromisso, materializados na implementação de políticas públicas que 

atuem de forma a mitigar o grande prejuízo que os estudantes das escolares 

púbicas registram, hoje, nas suas trajetórias escolares. 
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