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O ano de 2020 já começou com um enorme e triste marco histórico, que acarretará muitos estudos e 

pesquisas no decorrer das próximas décadas. No presente artigo tem como objetivo refletir, bem como instigar 

o debate sobre o sistema educacional brasileiro frente a atual pandemia do novo coronavírus, também 

chamado de Covid-19. Trata-se de uma pesquisa de estudo de caso bibliográfico e documental, de natureza 

qualitativa. A abordagem metodológica da pesquisa bibliográfica de caráter exploratória apresentou 

características que atenderam a realização da pesquisa pois permitiram investigar o problema por meio da 

análise de diversas posições, contribuindo para o aprimoramento das concepções sobre o tema. Os dados 

estudados foram encontrados nos bancos de dados da plataforma Scielo e/ou Google Acadêmico e o banco 

de dados da CAPES Periódicos para complementarmos os conteúdos utilizados na construção do presente 

artigo. Frente as problemáticas que estamos passando atualmente, consideramos como o principal 

questionamento do presente artigo: “Como ficará a educação após o distanciamento social durante o 

isolamento?”. É por meio desta situação, de insegurança, ansiedade, medo e dúvidas, no atual cenário que 

nos encontramos no Brasil, que temos como premissa propor algumas reflexões sobre os impactos que o 

Covid-19 pode vir a causar na educação escolar brasileira. Temos como principal objetivo proporcionar uma 

reflexão sobre os impactos que o novo Covid,  poderá impactar a educação brasileira durante e após esta 

pandemia. Para a fundamentação teórica e análise dos dados, contou-se com os autores Fariza (2020), 

Soares (2020), Lima (2020), Brasil (1996;2020), Tokarnia (2020), entre outros. Foram analisados também 

alguns documentos como a Lei de Diretrizes e Bases, Medida Provisória Nº 934 e outros. Ainda não se pode 

estabelecer conclusões sobre esta pesquisa, visto que ainda estamos passando pela pandemia. Esperamos 

que possamos trazer resultados que sejam positivos.


