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Resumo: 

O presente trabalho foi realizado no contexto da disciplina Fundamentos de Ciências Sociais, do 

curso de Bacharelado em Administração Pública e Gestão Social, da Universidade Federal do 

Cariri. A pesquisa teve como objetivo observar os impactos da pandemia de Covid-19 na gestão 

escolar. A partir disso, usando conceitos estudados na disciplina, analisou-se a gestão de uma 

escola da rede pública do estado do Ceará, localizada na Região Metropolitana do Cariri. Foram 

abordados quatro desafios principais, quais sejam: adequação do ambiente de trabalho remoto, 

manutenção do entusiasmo da equipe, garantia do conhecimento minimamente necessário dos 

recursos digitais e reflexão sobre a qualidade das atividades em meio digital. Todas as 

informações foram coletadas através de entrevista com a direção escolar e da aplicação de um 

formulário respondido pelo corpo gestor da instituição. Assim, foram constatadas algumas 

dificuldades, como a falta de estrutura para o trabalho remoto, o difícil equilíbrio entre não se 

deixar abater e não perder a sensibilidade, e a falta de capacitações conduzidas pelos órgãos 

superiores, evidenciando o estado de anomia diante do cenário pandêmico. Conclui-se que, para 

a escola, o ano de 2020 foi, acima de tudo, um ano de fortalecimento das relações internas e de 

aprendizado sobre o valor da saúde mental. 

 

Palavras-chave: Covid-19. Gestão Escolar. Ensino Público. Ensino Remoto. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à pandemia da doença causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov2), conhecida também 

como Covid-19, instituições de ensino – públicas e particulares – do mundo inteiro, sobretudo no Brasil, 

tiveram que mudar, repentinamente, o calendário escolar. Segundo estudos da Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), publicados em 2020, cerca de 150 países 

tiveram um fechamento de escolas, de faculdades e de universidades, por meio de decretos, 

potencializados pela pandemia. Essas ações se deram pela alta taxa de contágio e de letalidade que a 

Covid-19 maximizava no corpo humano, ocasionando a urgência de medidas de contenção e de 

distanciamento, como: 1) isolamento social rígido em todos os estados do Brasil – decretado pelos 

governadores e pelos prefeitos; 2) fortalecimento das barreiras entre os países, os estados e os 

municípios; 3) suspensão das atividades extracurriculares; 4) fortalecimento, em caráter de urgência, do 

uso de higienização e de máscaras; e 5) autorização para a implementação do modelo de ensino remoto 

e/ou Ensino a Distância (EaD) pelas instituições de educação. 

Considerando as recomendações e os documentos regulando a suspenção das atividades 

escolares presenciais, especialmente no estado do Ceará, que veio por meio do decreto nº 33.510, o 

contexto de pandemia resultou na necessidade de estudar alternativas que reduzissem os impactos às 

gestões escolares, aos docentes e aos discentes, que foram potencializados pelo ensino remoto, como: 

1) o baixo suporte aos professores e ao corpo gestor; 2) a baixa qualidade de ensino; 3) as limitações 

(ou mesmo a inexistência) de acesso à internet e, consequentemente, às plataformas de ensino; e 4) a 

sobrecarga da equipe de lecionadores. Desse modo, caminhos tiveram que ser trilhados para minimizar 

as diversas problemáticas que se inseriram no quadro de pandemia no estado do Ceará. As decisões de 

encaminhamentos tomadas pelas gestões de escolas públicas e privadas tiveram que envolver uma 

concepção de mudança inesperada na metodologia e a percepção da gravidade da situação nas 

respectivas instituições.  

Uma orientação para o desenvolvimento dessas atividades está nos estudos feitos por Paulo 

Freire (1968)6 em que era denunciado o perigo da “transmissão de conteúdo” – que consiste no 

“depósito” do conhecimento do professor sobre o estudante, ocasionando baixo estímulo à compreensão 

crítica da sociedade e pouca efetividade nas transformações sociais. Essa linha de raciocínio corrobora 

com a construção de métodos que fossem eficazes e eficientes para o compartilhamento do saber e do 

crescimento promissor dos professores e dos estudantes, mesmo em ambiente virtual. 

Este trabalho tem como objetivo principal observar os impactos da pandemia de Covid-19 na 

gestão de uma escola de ensino médio em tempo integral (EEMTI) da rede pública do Ceará, localizada 

no interior do estado, mais precisamente no município de Crato – na Região Metropolitana do Cariri 

                                                     
6 “A Pedagogia do Oprimido” (1968), Paulo Freire. 
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(RMCariri). A instituição escolhida foi a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Primavera 

(EEMTI Primavera), dirigida por Maria, e cujo corpo gestor considera fortemente a importância do 

vínculo de ensino e aprendizagem entre os docentes e os discentes, sendo responsável pela manutenção 

dos valores e dos princípios e pela adaptação do calendário escolar ao contexto de pandemia em 

decorrência da Covid-19. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado por uma equipe de alunos do primeiro semestre do curso de 

Bacharelado em Administração Pública e Gestão Social, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas 

(CCSA), da Universidade Federal do Cariri (UFCA); no contexto da disciplina de Fundamentos das 

Ciências Sociais. O tema “impactos da pandemia de Covid-19 na educação” foi escolhido pela equipe, 

por razões de afinidade, já que, majoritariamente, os autores deste artigo são alunos recém-formados no 

ensino médio. A escolha da instituição em foco, é devido à proximidade geográfica e pessoal de 

membros da equipe e gestores da instituição. 

Alguns conceitos da disciplina foram utilizados para o desenvolvimento deste trabalho, servindo 

de base para as observações sobre o desempenho do corpo gestor da escola em questão. Esses foram 

desenvolvidos no decorrer do texto, interpelando a realidade da escola enquanto espaço de transmissão 

de conhecimento e a sensibilidade coletiva para a continuidade das atividades. 

 Para a obtenção dos dados fundamentais para a pesquisa, foram realizadas duas entrevistas. A 

primeira foi feita com o objetivo de conhecer mellhor a escola, com uma série de perguntas formuladas 

e utilizadas em um dialogo direto com a diretora da instituição, através da plataforma de 

videoconferência Google Meet. A segunda se realizou, a partir das informações colhidas na primeira, 

através de um questionário endereçado a todo o corpo gestor. Dentre os pontos discutidos, há quatro que 

são fundamentais para a análise deste artigo: a adequação do ambiente de trabalho, a manutenção do 

entusiasmo da equipe, a garantia do conhecimento minimamente necessário dos recursos digitais, 

reflexão sobre a qualidade das atividades em meio digital. 

 A ênfase nas dimensões em questão, sucede o interesse da equipe em compreender a adaptação 

da EEMTI Primavera, em tempos de  pandemia e distanciamento social, levando em consideração os 

recursos disponíveis, desde o acesso a adaptação aos meios digitais, das particularidades e condições 

que submetem alunos e professores, estratégias da gestão para garantir o acesso dos alunos às atividades 

escolares, e instrução do corpo acadêmico ao ensino remoto, vigorando as estruturas administrativas que 

submetem a escola pública e a capacitação dos professores. 

Neste artigo, zelando pela ética na produção científica, aderiu-se o uso de codinomes, com a 

finalidade de proteger a identidade da instituição e de seus membros, para referir-se à diretora escolar e 

à escola, que como citados anteriormente, serão chamados, respectivamente, de Maria e EEMTI 
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Primavera. Além disso os demais entrevistado serão nomeados pela letra “E”, seguida de um número. 

Para nortear as investigações a respeito do tema, foi utilizado o texto de Almeida e Dalben 

(2020), “(Re)Organizar O Trabalho Pedagógico Em Tempos De Covid-19: No Limiar Do (Im)Possível”. 

Esses pesquisadores conduziram uma análise semelhante em uma escola pública no estado do Paraná, 

examinando “os limites e as potencialidades do processo vivido pelos profissionais da escola”. 

 

ENTREVISTA COM DIREÇÃO 

 
A entrevista com a diretora Maria foi norteada por 12 perguntas, quais sejam: 

1. Como estava organizado o corpo gestor da escola antes da pandemia de Covid-19? Houve 

alguma alteração? 

2. Em que momento a escola se encontrava quando saiu o primeiro decreto de interrupção das 

atividades? 

3. Quais foram as primeiras medidas e ações tomadas após o decreto? 

4. Quando vocês souberam que a interrupção das atividades presenciais seria mais prolongada que 

os 15 dias iniciais? Quais foram as mudanças de estratégia a partir desse cenário? 

5. Quais foram os principais impactos percebidos em cada grupo da comunidade escolar? 

6. Como o corpo gestor passou a atuar a partir dessa nova realidade? 

7. Quais as maiores dificuldades para o andamento das atividades de gestão? 

8. Quais as estratégias utilizadas para vencer essas dificuldades e manter a equipe motivada? 

9. A comunidade escolar já estava preparada para a realidade remota? Se não, quais as estratégias 

utilizadas para garantir o acesso e o domínio necessário dos recursos digitais? 

10. Foram utilizados mecanismos de avaliação da qualidade das atividades remotas? Quais? 

11. Como foram organizados os principais eventos ao longo desse período? 

12. Após um ano vivendo essa realidade, quais são as reflexões possíveis? Se não estava antes, 

agora a escola está completamente preparada para o ensino remoto e a utilização de novas 

tecnologias para o aprendizado? Quais as principais lições aprendidas?  

A partir dessa conversa, várias informações importantes foram coletadas para compreender a 

realidade da instituição. 

A EEMTI Primavera, localizada no interior do estado do Ceará, na Região Metropolitana do 

Cariri (na cidade do Crato), é constituída por turmas de Ensino Médio em tempo integral, no período da 

manhã e da tarde, e de Ensino Médio regular, na parte da noite. Foi acometida, como diversas instituições 

públicas de Ensino Médio do estado, pela inesperada pademia de Covid-19. 

Como corpo gestor da escola, se entende o grupo formado pela diretora, responsável pela 

administração geral e estratégia; as duas pessoas que ocupam os cargos de coordenação, principais 
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responsáveis pela pedagogia aplicada; e as três pessoas que ocuparm os cargos de Professor 

Coordenador de Área, que é alguém do corpo docente que lidera os demais em uma grande área do 

conhecimento (Linguagens, Ciências Humanas e Ciências Exatas). 

Anterior à exposição da pandemia, a escola já havia iniciado o período letivo, no dia 11/02/2020, 

com um calendário escolar, que tinha como principal diretriz tratar todos os assuntos que são 

imprescindíveis para os vestibulares, sendo executado. Posteriormente, através de portarias publicadas 

pelo Governo do Estado, por meio da Secretária de Educação (Seduc), o corpo gestor teve que promover 

um encontro presencial, após a publicação do primeiro decreto, para explicar aos pais, aos alunos e aos 

professores sobre a situação que estava sendo posta no território nacional, sobretudo local. 

Após a primeira imposição do isolamento social rígido, a Escola Primavera realizou uma semana 

de Jornada Pedagógica que teve como objetivo apresentar o Plano de Atividades Domiciliares (PAD), 

que previa o uso de novas metodologias através dos documentos orientados pela Seduc e de novos 

dispositivos para criar um novo calendário que visasse manter a comunicação com os estudantes. A 

partir desse grande choque, foi observado um princícpio de anomia. 

A palavra anomia deriva do grego e significa a ausência de ordem, também pode estar ligada à 

ideia da falta de objetivos, mas, para Émile Durkheim a anomia está relacionada a perda de 

solidariedade, ou seja, o afrouxamento dos laços dos indivíduos. Esse conceito foi utilizado para 

adjetivar as cidades europeias do século XIX que passavam por um intenso processo de urbanização, 

sem nenhuma ordem, organização e leis para orientar o comportamento dos indivíduos. A princípio, é 

possível observar, na situação de pandemia da Covid-19, que teve como principal medida de contenção 

o isolamento social rígido, a aproximação com a ideia de anomia. 

Com a adoção do home office7 e das modalidades de ensino remoto ou EaD, as instituições de 

ensino se viram obrigadas a adoção deste novo formato como meio de dar continuidade às suas 

atividades. Portanto, apesar do distanciamento social e do “afrouxamento” dos laços dos indivíduos, 

devido à falta de contato físico, em conversa com a Gestora Escolar, foi observado que as mudanças 

ocasionadas pelo lockdown, na realidade, tiveram efeito contrário ao esperado, o distanciamento físico 

resultou em uma aproximação pessoal entre gestão e professores, auxiliando o planejamento das 

atividades letivas, e consequentemente despertou um olhar mais sensível para a realidade individual dos 

colegas de trabalho e alunos.    

Ademais, Georg Simmel, sociólogo alemão que elaborou o termo “interação” dentro da 

Sociologia, atentou-se para um comportamento instintivo dos indivíduos urbanos para se preservarem 

da quantidade excessiva de estímulos recebidos. A esse comportamento deu o nome de “atitude blasé”. 

A atitude blasé tem em sua origem um aspecto fisiológico, que Simmel (1979, p. 15) explica como a 

“incapacidade de reagir a novas sensações com a energia apropriada” (apud CASTRO e O’DONNELL, 

                                                     
7 Trabalho a partir de casa.  
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2015, p. 154). Seria, então, um mecanismo natural de defesa do indivíduo, diante de uma saturação do 

seu sistema nervoso causada pelos ininterruptos estímulos do ambiente urbano (CASTRO e 

O’DONNELL, 2015, p. 154). Enquanto esta seria uma atitude com gênese no interior de cada indivíduo, 

seria também a centelha de um comportamento social que o autor denominou “atitude de reserva”, que 

de acordo com Castro e O’Donnell (2015, p. 155), é “marcada pelo estabelecimento de relações sociais 

pautadas por aparente indiferença”. 

No cenário de pandemia da Covid-19, esses comportamentos podem ser notados com facilidade. 

Com o passar de tanto tempo sendo bombardeadas com estatísticas crescentes de infecções e mortes, 

dia após dia, as pessoas passam a se resguardar para não serem tão afetadas. Ainda nos primeiros meses 

do avanço da doença no Brasil, o âncora do telejornal de maior audiência no país fez um discurso 

emocionado, lembrando os telespectadores de que aquelas estatísticas apresentadas não eram apenas 

números, mas pessoas, pais, mães, irmãos, irmãs, amigos e amigas; alertando para a população não se 

acostumar com os números. Àquela altura o país atingia a marca de 8 mil mortos. No momento da escrita 

desse texto já se aproxima dos 400 mil e a média móvel diária representa cerca de 35% do total de 

quando o discurso foi proferido. 

No ambiente da EEMTI Primavera, a diretora afirma que a equipe de gestão tem tentado, 

constantemente, se equilibrar entre não se deixar abalar pelas más notícias, para seguir com os trabalhos 

e levar ânimo aos alunos; e não deixar de se sensibilizar com a situação e a forma singular que essa 

realidade tem atingido cada pessoa. Segundo ela, a estratégia da equipe tem sido “tratar os assuntos com 

leveza”, mas isso não significa ignorar a realidade, relatando que, inclusive, pessoas da escola se 

infectaram ou tiveram casos na família, gerando abalo emocional a todos. Nesse sentido, a assistência 

psicológica recebida pelo corpo gestor teria sido crucial no bom andamento das atividades. 

Em suas reflexões sobre a sociedade moderna Michel Foucault, entre os séculos XVIII e XIX, 

iniciou o modo que ele vai chamar de “sociedade disciplinar”, em vez de punir para estabelecer 

exemplos e tentar controlar as pessoas, a sociedade passou a determinar módulos disciplinares para 

enquadrar as pessoas, então para o filósofo, vigiar tornou-se mais eficiente do que punir, uma vez que, 

a própria sociedade criou tipos de vigilância para os indivíduos, ou seja, criar modelos de disciplinas, se 

baseando no modelo que Foucault chama de “panóptico”, criado pelo filósofo Jeremy Bentham, no qual 

tem a ideia do indivíduo ser observado sem saber que é observado, sendo também, vigiado sem o 

entendimento de que está sendo coagido pela vigilância, o indivíduo passa a se comportar de acordo 

com seus interesses. 

Nesse sentido, são as instituições sociais que vão trazer determinado tipo de uma vigilância, que 

seja constante, para disciplinar as pessoas na sociedade civil. A sociedade disciplinar é um instrumento 

de controle social, passando a ser, de certa forma, muito mais eficaz que o Governo, posto que, a cada 

instante o indivíduo é vigiado pelas próprias pessoas, fazendo com que o cidadão seja disciplinado para 
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ele poder ser aceito em determinado espaço.  

Não muito longe da realidade discutida acima, no atual cenário pandêmico devido a Covid-19, 

as instituições de ensino passaram a trabalhar por meio do ensino remoto, passando a ser o “novo 

normal”, o que necessita bastante de muitas responsabilidades para os estudantes e professores. 

Importante também a disciplina ser colocada em prática por parte dos alunos, com intuito de evidenciar 

qualidade na aprendizagem. 

 

PESQUISA COM CORPO GESTOR 

 

Logo após o primeiro decreto estadual de paralização das atividades, a gestão da Escola 

Primavera convocou uma reunião com alunos e responsáveis, no dia 18 de março. Neste encontro, foram 

passadas informações sobre o decreto, sobre a gravidade da pandemia de Covid-19 e sobre como a escola 

manteria suas atividades. 

Como aconselhado pela Seduc, foi decidido pelo ensino remoto – ainda que precário, por não 

ter auxílio de entidades superiores – com início já na semana seguinte. Via WhatsApp, os docentes 

enviavam as tarefas e, pelo mesmo aplicativo, os alunos retornavam as respostas. 

Segundo a diretora Maria, semanas depois o Governo Estadual fechou um convênio para 

disponibilizar os aplicativos da Google para as escolas da sua rede de ensino. A partir desse momento, 

as aulas passaram a ser majoritariamente conduzidas via Google Meet – assim como as reuniões de 

equipe – e as atividades eram concentradas no Google Classroom. 

Diante o ensino remoto, Maria afirma que as reuniões entre gestão e docência se tornaram mais 

participativas e práticas, deixando seus planos e conversas bem objetivos. A mesma destacou que a 

pontualidade nos encontros virtuais se tornou maior que antes do isolamento, raramente indivíduos se 

atrasam. 

Apesar de alguns benefícios, a realidade da gestão no ensino remoto também trouxe muitos 

desafios. No presente trabalho foram abordadas quatro dimensões investigativas, quais sejam: 

 Adequação do ambiente de trabalho: fora do ambiente escolar, nem todos estavam preparados 

e possuíam as ferramentas necessárias para home office; 

 Manutenção do entusiasmo da equipe: necessário para seguir com os trabalhos e encorajar a 

comunidade escolar no mesmo sentido, mas se mantendo atento para não perder a sensibilidade 

que o momento requer; 

 Garantia do conhecimento minimamente necessário dos recursos digitais: por todos da 

comunidade escolar, para que o processo de ensino e aprendizagem sofra a menor defasagem 

possível. 

 Reflexão sobre a qualidade das atividades em meio digital: para que sejam continuamente 
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aperfeiçoadas. 

Com as informações colhidas pela entrevista com a diretora Maria e pelo questionário enviado 

ao corpo gestor, foi possível analisar essas dimensões dentro da realidade da EEMTI Primavera. 

Infelizmente, um dos PCAs não respondeu ao questionário. 

Para entender a adequação do ambiente de trabalho remoto, perguntamos como cada um 

classificava o seu atualmente, numa escala de 0 a 5, onde 0 representava “completamente inadequado 

para as atividades que realizo” e 5 representava “completamente adequado para as atividades que 

realizo”. 

O resultado surpreendeu positivamente, pois a maioria avaliou seu ambiente mais adequado que 

inadequado. O que chama atenção é que a pessoa que deu a pior avaliação foi justamente a diretora, que 

é a pessoa de maior responsabilidade na instituição. 

 

Figura 1 Avaliação do ambiente de trabalho remoto 

 Maria comentou na entrevista que alguns colegas precisaram pegar emprestado equipamentos e 

até mobília da escola. Inclusive, apesar das avaliações mais positivas que negativas, nos comentários 

percebe-se muita queixa da falta de equipamentos e até da perda de controle do horário de trabalho. 

“Parte do trabalho consigo desenvolver em casa, mas não tenho ambiente nem 

equipamentos adequados. Por vezes vou para a Escola, onde tenho o ambiente 

e os equipamentos, mas trabalho sozinha e me exponho ao vírus cada vez que 

atendo alguém que procura a escola” (MARIA). 

“Ainda não tenho equipamentos adequados” (E2). 

“Trabalhar em casa é perder pouco controle sobre o tempo de trabalho, visto 

que criamos uma falsa percepção de que estamos mais livres” (E3). 

 Sobre a manutenção do entusiasmo da equipe, perguntamos quais tinham sido, no ponto de vista 
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de cada um, as ações mais importantes nesse sentido. Aqui foi ressaltada a importância do trabalho com 

membros do curso de Psicologia da Universidade Leão Sampaio (Unileão). 

“A uma ação desenvolvida que se mostrou bastante eficaz foi a validação das 

ações desenvolvidas pelos professores, bem como o incentivo as atividades 

propostas” (E1). 

“O cuidado com o emocional dos professores, com formação atendimento 

psicológico” (E2). 

“Reafirmamos parceria com o curso de Psicologia da Unileão e desde então 

temos trabalhado com professores, funcionários e alunos, questões e cuidados 

pessoais e socio emocionais como, resiliência, empatia, abertura ao novo, etc” 

(MARIA). 

 Quando indagados sobre como a equipe tem mantido o equilíbrio entre entusiasmo e 

sensibilidade com a difícil realidade, as respostas foram voltadas para o acolhimento e a compreensão 

mútua, reforçando uma ideia compartilhada por todos: de que a equipe é bastante unida. 

“A resiliência e a empatia são fundamentais nesse momento. Nos deparamos 

todos os dias com os desafios que a pandemia nos proporciona, alguns criados 

e outros que já existiam, mas foram bem evidenciados por ela. O medo de ser 

infectado pelo vírus, acredito que seja um desafio comum a todos. A falta de 

conectividade dos alunos é um desses grandes desafios, para o 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem. Os alunos que precisam 

trabalhar porque seus pais perderam renda devido a pandemia é outro grande 

desafio para manter o aluno vinculado a escola. A escola tem procurado tratar 

essas e outras situações, sempre com o sentimento de acolhimento seja em 

relação aos alunos e familiares, seja em relação aos profissionais. Temos 

buscado todos os meios possíveis para evitar a evasão escolar, utilizando 

diversas formas de fazer com que os alunos tenham acesso ao conhecimento. 

Utilizamos Google Classroom, WhatsApp, rádios locais e disponibilizamos 

materiais impressos na escola. Foram distribuídas cestas básicas para alunos, 

por inciativa da própria equipe, depois o governo do Estado distribuiu cartão 

alimentação, em seguida foram entregues kits de alimentos para os alunos” 

(MARIA) 

“Com colaboração. Uns ajudando os outros. É uma equipe muito unida” (E2). 
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“Com apoio e incentivo mútuos, cooperação e compreensão sobre nossas 

limitações. O acompanhamento dos estagiários de psicologia ajudou bastante” 

(E3). 

 Quanto à garantia do conhecimento minimamente necessário dos recursos digitais, o cenário 

observado foi melhor que o relatado por Almeida e Dalben (2020). Mas é importante ressaltar que o 

estudo com as escolas do Paraná abordou também todo o corpo docente. Se a presente pesquisa fizesse 

a mesma abordagem, provavelmente o resultado seria parecido, levanto em conta os relatos. 

 Dentro do corpo gestor a maioria nunca tinha utilizado as ferramentas do Google para trabalhos 

pedagógicos, mas um PCA e um membro da coordenação já. 

 

Figura 2 Familiaridade com Google Classroom e Google Meet 

 É importante ressaltar que, apesar de terem ocorrido capacitações pela Seduc, segundo os 

entrevistados, as ações mais importantes para aprimorar o uso das ferramentas digitais foram as 

contribuições dos colegas. Isto certamente reforça a ideia de união da equipe e lança uma preocupação 

sobre as instituições superiores, que parecem ser ainda incapazes de suprir as demandas da sua rede de 

ensino, corroborando com o estado de anomia. 

 Finalmente, a reflexão sobre a qualidade das atividades em meio digital, que é de extrema 

importância. Nesta dimensão se percebe o valor da busca ativa para aprimorar as ações pedagógicas. 

“Temos um sistema de busca ativa dos alunos que acontece semanalmente. 

Essa busca ativa é feita com o uso do telefone/whatsapp. Nela detectamos se 

o aluno está tendo acesso aos serviços ofertados pela escola de modo 

satisfatório ou não” (MARIA). 

0

2

1

1

1

Não conhecia nenhum dos dois
aplicativos

Sabia do que se tratava pelo menos
um dos aplicativos, mas nunca tinha
acessado nenhum

Já tinha acessado pelo menos um dos
aplicativos, mas nunca utilizado para
atividades escolares

Já tinha usado pelo menos um dos
aplicativos para atividades escolares,
mas não com frequência

Já tinha usado com frequência pelo
menos um dos aplicativos para
atividades escolares
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“Monitoramento constante do que é postado, sendo mensurado quantidade e 

qualidade das atividades” (E2). 

“A busca ativa dos alunos, as aulas de formação cidadã, projeto de vida, e 

claro, o projeto diretor de turma. Uso constantemente a ferramenta "enquete" 

para receber feedbacks dos estudantes. Vale ressaltar que nosso maior 

problema tem sido a falta de acesso a internet por parte dos alunos, mas 

também a ausência de acompanhamento dos pais e falta de motivação dos 

estudantes” (E3). 

 Mas não adianta apenas monitorar o que deve ser melhorado, é preciso pôr em prática. Sobre 

isso, Maria deu um importante depoimento. 

“De posse das informações obtidas na busca ativa, a escola incluiu no 

planejamento de 2021, as aulas síncronas a fim de diminuir a distância entre 

os alunos e a escola. Manteve as postagens de conteúdos pelo WhatsApp e 

Google Classroom e materiais impressos na escola para ser retirados pelos 

alunos que continuam sem acesso a nenhum dos meios virtuais” (MARIA). 

 Jugou-se necessário também necessário promover uma breve reflexão dos próprios 

entrevistados sobre o período de um ano em isolamento, realizando ensino/trabalho remoto; e sobre as 

lições aprendidas. Seguem as respostas. 

“As ferramentas digitais, antes vistas como vilãs em sala de aula, hoje se 

mostram extremamente eficazes no processo de ensino-aprendizagem” (E1). 

“O isolamento em si já é bastante impactante, ainda mais para quem trabalha 

com educação onde a interação e o diálogo se fazem necessários. No primeiro 

momento foi desesperador. De repente eu não sabia como desenvolver as 

atividades do cotidiano escolar, coisas elementares, passaram a ser 

desafiadoras, mas logo veio a alegria de reaprender a fazer essas coisas de 

outra maneira e a partir daí tudo fluiu com mais leveza, na medida do possível, 

pois o motivo que nos levou a essa situação continua. A lição que aprendi foi 

a reafirmação de que eu tenho uma equipe ímpar, em nenhum momento me 

senti sozinha e estamos mais unidos do que nunca. Temos um objetivo comum 

e trabalhamos duro todos os dias para alcançá-lo, que é o sucesso dos nossos 

alunos” (MARIA). 
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“O impacto ainda é a falta da rotina da escola, com todos juntos e o 

aprendizado é a parceria entre todos para que essa nova realidade funcione” 

(E2). 

“Reafirmei meu compromisso com o abandono da educação pelo modelo 

tradicional. Não ter o controle da sala de aula, do aluno e do tempo pedagógico 

é um exercício contra nossas neuroses e nosso narcisismo. É preciso que 

aprendamos que não precisamos estar no controle sempre” (E3). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa acabou por cumprir seu objetivo de observar os impactos da pandemia de Covid-19 

na gestão escolar. Os contatos com o corpor gestor da Escola Primavera foram bastante esclarecedores 

e os conceitos da disciplina Fundamentos das Ciências Sociais auxiliaram no entendimento da realidade 

observada. 

Com isso, foi possível pintar um quadro do momento vivido pela gestão da instituição. A 

maioria se sente à vontade com o novo ambiente de trabalho, mas para isso acontecer alguns precisaram 

recorrer a empréstimos de mobília e instrumentos da escola — vale ainda lembrar que quem sente maior 

precariedade na adaptação é justamente a liderança máxima. O cuidado com a saúde mental se mostrou 

de suma importância para a manutenção do equilíbrio entre a manutenção do entusiasmo, concomitante 

à manutenção da sensibilidade e empatia requeridas pela situação delicada. A mudança para o ambiente 

remoto de ensino representou um choque de realidade para a maioria. Nesse sentido, o poder público, 

representado pela Seduc, apesar de ter um trabalho elogiado no contexto do estado do Ceará, aparentou 

certa ineficácia ao lidar com a situação emergencial, quanto às capacitações necessárias. Contudo, a 

coesão da equipe foi evidenciada no auxílio mútuo a essa adaptação. Finalmente, a equipe demonstrou 

ser bastante proativa ao buscar o feedback dos alunos para aprimorar suas atividades dentro da nova 

realidade, possibilitando construir, de forma contínua, uma atmosfera mais favorável às ações de ensino 

e aprendizagem. 

No atual contexto, as instituições de Ensino Médio, sobretudo a que foi analisada neste trabalho, 

tiveram que reestruturar e reconstruir o Plano Pedagógico. É imprescindível, a priori, que o gestor 

detenha de estratégias, de carisma e de empatia, diante do contexto de crise, para pensar em alternativas 

que diminuam os entraves correspondentes ao modelo de ensino remoto.  

Como impasses supracitados, estão: 1) a baixa conectividade dos estudantes; 2) a sobrecarga do 

corpo gestor e dos docentes; 3) o alto grau de possibilidades de doenças psíquicas; 4) o baixo nível de 

contato entre professor e aluno; 5) as características do ambiente de trabalho que podem ser 
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desafiadoras; entre outros. É importante que seja levada em consideração a urgência da criação de 

mecanismos que possam reduzir as dificuldades relacionadas ao contexto de crise atual. Na convivência 

com a Covid-19, as instituições de ensino passaram – e passam – por um processo de reconstrução e de 

reestruturação das suas atividades que devem dialogar, constantemente, com o objetivo de cumprir o 

calendário escolar – mesmo que de forma sucinta. 

Com o isolamento social rígido, decretado em meados de março de 2020 pelo Governo do 

Estado do Ceará, a EEMTI Primavera não estava preparada para o rompimento das atividades que já 

haviam sido iniciadas. Mesmo com esse contratempo, o corpo gestor priorizou, ao máximo, os 

estudantes que não tinha acesso à internet, e a outros meios de comunicação vinculados à conectividade, 

criando um plano de exercícios que continha os documentos e as recomendações de metodologias que 

visassem o alcance dos alunos às aulas – como orientações dadas através da rádio comunitária. 

Por fim, é importante afirmar que um assunto tão complexo exige maior aprofundamento para, 

então, se chegar a conclusões sobre a realidade da reinvenção do ensino público brasileiro diante da 

pandemia de Covid-19. A observação feita nesse trabalho, foi a partir de uma escola da zona urbana da 

Região Metropolitana do Cariri, que já não pode ser lida como semelhante a de uma instituição 

localizada na zona rural da mesma região. Escolas de cidades de fora da região metropolitana, do estado 

— e assim por diante — muito provavelmente apresentam outras dificuldades e outras dinâmicas entre 

os membros da equipe gestora; cada uma de acordo com seus contextos. Além disso, dentro da própria 

escola investigada, seria necessário ainda realizar análise a partir dos pontos de vista dos corpos docente 

e discente. Só assim seria possível ter uma noção completa da realidade dos processos de ensino e 

aprendizagem dentro da instituição Fica, portanto, a recomendação de tomar essa direção em trabalhos 

futuros. 
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