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“Ensinar exige rigorosidade metódica” (Paulo Freire)
“Avaliar também” (Paulo Cardim)
No último dia 28, o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, por
unanimidade, parecer sobre a reorganização dos calendários escolares e a realização de
atividades pedagógicas não presenciais durante o período de pandemia da Covid-19.
O referido parecer, após um histórico da pandemia e sua evolução, registra que “a situação
que se apresenta em decorrência da pandemia da COVID-19 não encontra precedentes na
história mundial do pós-guerra”. Em seguida, passa à análise do problema.
O parecer revela a preocupação do CNE com a possibilidade de uma suspensão prolongada
das atividades escolares presenciais, em todos os níveis de ensino, enquanto vigorar a
pandemia da Covid-19. Destaca possíveis retrocessos no processo de aprendizagem, tendo
em vista a indefinição do tempo de isolamento. O texto ainda sinaliza com o aumento da
evasão escolar, que, antes da atual pandemia, já apresentava índices preocupantes.
A análise dos membros do CNE na reorganização dos calendários escolares identifica as
condições peculiares de cada rede, escola, professores, estudantes e suas famílias. Uma das
questões envolve a responsabilidade do Ministério da Educação e das instituições
educacionais, públicas ou da livre iniciativa, para assegurar padrões básicos de qualidade
da educação ofertada a crianças, adolescente, jovens e adultos.
Entre as deliberações do CNE para a educação superior, penso que o ponto mais relevante
trata da possibilidade de realização de atividades pedagógicas não presenciais “para fins
de cumprimento de carga horária mínima exigida por lei ou normas correlatas” e da
redução da necessidade de realização de reposição presencial”. Para tanto, o CNE indica os
seguintes princípios:
a) o cômputo da carga horária apenas mediante publicação pela instituição ou rede de
ensino do planejamento das atividades pedagógicas não presenciais indicando:



§ os objetivos de aprendizagem relacionados ao respectivo currículo e/ou
proposta pedagógica que se pretende atingir;
§ as formas de interação (mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e
comunicação) com o estudante para atingir tais objetivos;

§ a estimativa de carga horária equivalente para o atingimento deste objetivo de
aprendizagem considerando as formas de interação previstas;

§ a forma de registro de participação dos estudantes, inferida a partir da realização
das atividades entregues (por meio digital durante o período de suspensão das aulas
ou ao final, com apresentação digital ou física), relacionadas aos planejamentos de
estudo encaminhados pela escola e às habilidades e objetivos de aprendizagem
curriculares; e

§ as formas de avaliação não presenciais durante situação de emergência ou
presencial após o fim da suspensão das aulas;
b) previsão de formas de garantia de atendimento dos objetivos de aprendizagem para
estudantes e/ou escolas que tenham dificuldades de realização de atividades não
presenciais de ensino;
c) realização, quando possível, de processo de formação pedagógica dos professores para
utilização das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas
atividades remotas; e
d) realização de processo de orientação aos estudantes e suas famílias sobre a utilização
das metodologias, com mediação tecnológica ou não, a serem empregadas nas atividades
remotas.


Em suas considerações finais o CNE declara que “as orientações para realização de
atividades pedagógicas não presenciais para reorganização dos calendários
escolares/acadêmicos neste momento devem ser consideradas como sugestões”. E vai
além: “nessa hora, a inovação e criatividade das redes, instituições de ensino, professores e
estudantes podem apresentar soluções mais adequadas”, tendo por objetivo maior a
“aprendizagem e o desenvolvimento das competências a serem alcançados pelos
estudantes em circunstâncias excepcionais provocadas pela pandemia”.
O time Belas Artes sente-se confortável com essas recomendações, que já são objeto de
estudos e pesquisas desde o início da quarentena. A equipe desenvolve atividades sob os
princípios básicos da economia criativa, com apoio nas tecnologias digitais de informação
e comunicação. O monitoramento dessas inovações revela o êxito obtido, além de indicar
possíveis correções para melhoria do processo de aprendizagem dos nossos educandos.
Os estudos serão permanentes, sob um dos pilares da educação superior – aprender a
aprender –, ao lado do aprender a conviver, especialmente, em tempos de pandemia e de
isolamento social.
“É mais fácil governar um povo culto, cioso de suas prerrogativas e direitos, que tem
nítida a compreensão de seus deveres, que um povo ignaro, indócil, sem iniciativa e
inimigo do progresso”.
“O papel da instrução é preparar e formar homens capazes e úteis à sociedade; o
papel do governo é fornecer meios fáceis de se adquirir a instrução, disseminando
escolas e patrocinando iniciativas boas confiadas à competência e ao amor de quem
promove tão nobilitante tarefa”.
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