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O DIREITO À EDUCAÇÃO NO CONTEXTO DO ENSINO REMOTO 
EMERGENCIAL E A DISTÂNCIA EM 2020-2021

No âmbito do leque abrangente a que 
denominamos Direitos Humanos, mere-
cem lugar de destaque as demandas 
que alcançam o conjunto dos sistemas 
educacionais. Aqui se incluem os níveis 
da Educação Pré-Escolar (Portugal) ou 
Infantil (Brasil), o Ensino Básico (PT) ou 
Fundamental (BR), o Ensino Secundário 
(PT) ou Médio (BR) e o Ensino Superior.

Em todos esses estratos pedagógicos 
mencionados e em seus equivalentes 
dentro e fora da comunidade lusófona, 
podemos afirmar que a pandemia de 
COVID-19 acentuou a relevância das 
tecnologias digitais no cotidiano escolar. 
Nesse ambiente de isolamento social, 
os processos de ensino-aprendizagem 
mediados com o uso de plataformas 
online se converteram na principal 
alternativa para o desenvolvimento dos 
currículos.

Marciel Aparecido Consani
Universidade de São Paulo

& Douglas de Oliveira 
Calixto
Universidade de São Paulo
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Como consequência, milhões de estu-
dantes e educadores, em um período 
muito curto, adentraram à lógica midiá-
tica para o desenvolvimento das prá-
ticas cotidianas. Em outros termos, 
passaram a depender pedagogicamente 
de ferramentas e aplicativos vinculados 
à lógica de mercado, tais como Google 
Meet/Classroom, MS-Teams, Zoom e 
outros.

A questão em voga, nessa dinâmica 
digital, é a de como garantir os Direitos 
Humanos de estudantes e docentes em 
um ambiente permeado por extração 
massiva de dados, controle e vigilância, 
fake news e outros imperativos caracte-
rizáveis como violações da privacidade 
e do direito à informação.

Essa temática pautada pela crise 
sanitária no biênio 2020-2021 veio 
somar-se às incertezas permanentes 
envolvendo o acesso, a permanência e 
o encaminhamento social e profissional 
dos educandos. Também não podemos 
nos olvidar da problemática que envolve 
a formação e a trajetória profissional 
na carreira docente dos professores e 
gestores da Educação em todos os seus 
níveis,
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Tendo em vista a dimensão e a com-
plexidade dos objetos de estudo men-
cionados, o Simpósio aqui proposto se 
desdobra em quatro possíveis linhas de 
estudo, diversas e imbricadas:

1 – Direito de Acesso à Escola e ao 
Ensino: Competências e Contingências

2 – Professores Online: quem, quando 
e como se forma os formadores?

3 – A Virtualização do Ensino Supe-
rior: Política Pública ou Projeto de Mer-
cado?

4 – Segurança, Saúde e Inclusão 
Social: os desafios do Ensino em Rede

Dentro das categorias propostas, o 
Simpósio acolhe Artigos Acadêmicos, 
Ensaios Reflexivos e Relatos de Expe-
riência.
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