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Há mais de um ano que alunos e professores estão tendo que lidar com os impactos da pandemia e com o ensino a distância.

Embora alguns já estivessem habituados a esse modelo de aprendizagem, para outros tantos era algo totalmente novo.

Na maioria dos Estados, houve a interrupção das atividades presenciais em escolas e universidades, justamente para evitar a
propagação do vírus.

E mesmo já tendo passado mais de doze meses desde o início da pandemia, a situação é a mesma: milhares de crianças, jovens e
adultos estudando remotamente.

Uma pergunta é feita todos os dias: quais as perspectivas do ensino a distância no Brasil?

É exatamente isso que vamos mostrar aqui!
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Quais as perspectivas do ensino a distância no Brasil?
Mesmo com a reabertura parcial de escolas e faculdades, o EAD continua fazendo parte da vida de alunos e professores.

Apesar da tecnologia ter contribuído bastante para que todos continuassem tendo acesso à educação, ainda existe uma certa
di�culdade de se adequar a esse modelo de ensino.

Segundo Luciano Sathler, membro do Conselho Cientí�co da Associação Brasileira de Educação a Distância, a pandemia acelerou
o processo de migração do presencial para o virtual, no entanto, em razão da rapidez, o ensino a distância não foi difundido da
forma correta.

Isso é evidente em razão da falta de preparação de alunos e professores.

Além disso, até para compensar a ausência dos encontros presenciais, muitos professores têm sobrecarregado os alunos com
trabalhos e provas, o que está sendo um desa�o para os estudantes.

Um outro ponto preocupante é a saúde mental.

Os efeitos na saúde mental
Mesmo o ensino a distância permitindo o contato das pessoas umas com as outras, não é a mesma coisa que o contato pessoal.

E �car o dia inteiro em casa na frente de um computador ou no celular, a longo prazo, afeta a saúde física e mental.

Vale lembrar também que, até pela falta de preparação, alguns estudantes não se comprometeram o su�ciente e além de se
acomodarem, acabaram �cando totalmente desestimulados.

Infelizmente, essa mudança de rotina afeta a saúde mental, inclusive re�etindo no rendimento e absorção do conteúdo.

Qual é a solução?
Os psicólogos são unânimes em a�rmar a necessidade de fazer outras atividades em casa, como se dedicar a um hobbie, assistir
vídeos no YouTube para praticar um exercício físico ou até sair desse ambiente.

Por isso que muitos pais têm optado em viajar, buscando um local onde possam trabalhar e seus �lhos estudarem remotamente.

Essa mudança de rotina e ambiente tem mostrado resultados muito satisfatórios, pois novos ares fazem bem à saúde mental.

Não é à toa que houve um aumento considerável da procura por hotéis e pousadas em Japaratinga, porque disponibilizam aos
seus hóspedes um espaço para trabalho e estudos a distância.

Dessa forma, conseguem conciliar seus compromissos com atividades de lazer, e isso se traduz em uma alta no rendimento.

A vantagem é que os pais podem trabalhar home o�ce e seus �lhos darem continuidade aos estudos.

Será que o ensino a distância vai ficar?
Voltando à pergunta sobre quais são as perspectivas do ensino a distância no Brasil, está bem claro que a pandemia só acelerou a
implementação do EAD.

É essencial que escolas e universidades busquem maneiras de preparar melhor seus alunos e estudantes, oferecendo ferramentas
para que se adaptem adequadamente.

Não basta apenas disponibilizar um ambiente virtual com todas as aulas e esperar que os alunos assistam às aulas, façam os
trabalhos e as provas.

É necessário propor um espaço virtual onde possa haver o mínimo de interação entre professores e alunos, e até entre os alunos
entre si.

Mesmo com a reabertura de algumas escolas, a tendência futura é o ensino híbrido, ou seja, aulas presenciais e online.

Agora, só temos que esperar para avaliar se os alunos e professores vão se adequar a essa modalidade de ensino, mas se bem
preparados poderão ter muitos benefícios
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preparados, poderão ter muitos benefícios.

Conclusão
A pandemia afetou várias áreas da sociedade, e uma das mais afetadas foi o ensino.

Inclusive houve um aumento considerável de evasão escolar, o que deixou muitas crianças, jovens e adultos sem estudar.

Com a implementação do ensino a distância, embora tenha sido muito rápida, milhares de alunos puderam continuar estudando e
essa notícia é excelente.

A tendência é que as pessoas se adequem cada vez mais a essa nova modalidade de ensino, e com certeza, fará parte do futuro
da educação brasileira. Tendências como ensino a distância, telemedicina e eventos online, devem fazer parte da vida de todos,
em todos os cantos do mundo. 
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