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O “novo normal” e o ensino remoto 
 

O boletim desta semana propõe uma reflexão sobre o novo momento que o IFMG Campus 
São João Evangelista está vivendo, o início do ensino remoto emergencial. 

Cada vez mais tem se falado sobre a questão de um “novo normal”, como uma realidade que 
se apresenta como inevitável e que afeta a vida de todo mundo de algum modo. Mas o que 
significa pensar em um novo normal? 

Significa, em primeiro lugar, a compreensão de que a situação de pandemia está provocando 
(e irá provocar ainda mais) uma mudança profunda na forma como a nossa sociedade, 
e nossa vida de um modo geral, será daqui em diante. 

Significa, também, que muito do que estávamos acostumados anteriormente, seja nas relações 
sociais, de trabalho, ou de estudo, provavelmente não será mais da forma como nos 
acostumamos. 

Isso provoca uma série de reações, como uma sensação de perda e também um medo em 
relação ao que será o futuro, pelo menos pelos próximos meses. Talvez por mais tempo. 
Isso ainda não está certo, é importante ter essa consciência. 

Lidar com o novo nunca é uma coisa simples. Construímos nossas vidas e relações de uma 
determinada forma, e ter de alterar isso de uma hora para a outra exige de cada um de nós 
uma flexibilidade e uma abertura que talvez muitos de nós não esteja preparado. 

Diante de uma situação inevitável, podemos reagir de diferentes formas. É possível não 
aceitar, negar essa realidade. Mas isso, no confronto com a realidade, tende a gerar reações 
ainda mais negativas, como angústias, raiva e uma sensação de impotência, de paralisia. Como 
se nada fosse possível fazer nessa nova realidade, e que nada possa ser aprendido dessa 
experiência tão singular pela qual passamos. 

Por outro lado, é possível também encarar esse momento como um desafio, uma 
possibilidade de aprendizado. Aprendizado sobre nós mesmos e sobre o mundo 
em que vivemos. Não é porque as coisas serão diferentes que elas, 
necessariamente, serão negativas em todos os aspectos. 



 

 

Pelo contrário, é possível sim, continuar as nossas vidas, nossos projetos, desejos e 
planos. Porém, é necessário que estes projetos, desejos e planos sejam readequados. 
Adaptar-se neste novo contexto não significa, necessariamente, aceitar passivamente, mas 
encontrar formas de vivenciar melhor tudo isso. 

O momento atual, da quarentena, é um dos mais difíceis. As restrições são muito grandes. Mas 
este momento mais agudo irá passar, e lidaremos com um outro mundo, para o qual cada 
um de nós pode contribuir de algum modo. 

A mudança não é somente na minha vida ou na sua, ou na nossa instituição. Mas é uma 
mudança em toda a sociedade, em todo o planeta. E por isso, é fundamental abrir-se para 
experienciar novas possibilidades de existência. 

No caso das escolas e universidades e, portanto, do IFMG, o desafio que se coloca para nós 
nesse momento é o do ensino remoto emergencial. Uma situação nova, com muitos 
desafios, mas também com novas possibilidades. 

É natural que esse tipo de ensino, tão diferente do que estamos acostumados, provoque 
resistências. Certamente muitos alunos e professores irão se sentir desconfortáveis e 
pensarão que este talvez não seja o melhor caminho. 

No entanto, é importante reconhecer que esta é, talvez, a única alternativa viável para 
minimizar os impactos que toda essa pandemia terá sobre o ensino e a 
aprendizagem. Esta é a nova realidade não somente do IFMG, mas da maioria das escolas e 
universidades do país. Em muitos casos esse ensino já está ocorrendo. Há relatos de boas 
experiências, como também de experiências não tão boas. 

Com certeza o ensino presencial não pode ser inteiramente substituído pelo ensino remoto. O 
contato entre as pessoas, o convívio, a vivência do cotidiano da instituição são insubstituíveis. 
Tudo isso voltará a existir, quando for seguro. Porém, isso não significa que não possa 
haver algum desenvolvimento, alguma aprendizagem, por meio das tecnologias e dos 
instrumentos do ensino remoto.  

Mais importante do que o instrumento, é o uso que fazemos dele. É possível fazer bom 
uso, que promova a aprendizagem, como também é possível fazer um mau uso, que não 
contribua para o desenvolvimento humano. Mas isso também pode ocorrer (e ocorre) no 
ensino presencial.  

Por isso, um primeiro passo, além de reconhecer a urgência do momento em que vivemos, é 
entender que é possível estabelecer uma relação de ensino e aprendizagem por meio 
remoto. Isso vai depender não somente dos meios (computadores, celulares e internet), mas 
principalmente das pessoas envolvidas. Professores, alunos, técnicos e família. 

Todos estão voltados para um mesmo objetivo, de promover a melhor educação possível 
dentro do atual momento. Se todos caminharem no mesmo sentido, de tentar estabelecer 
uma boa relação entre as pessoas e as tecnologias, é possível criar novas formas de 
aprender e de ensinar. 

Isso não significa que não haverá dificuldades. Certamente haverá. Mas que diante delas é 
possível também buscar soluções. Mas para isso é preciso permitir-se experimentar. 
Para dar certo é preciso que isso seja uma construção coletiva. 
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