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Resposta à crise - O papel da Aprendizagem e Educação de 
Adultos (AEA) em lidar com a pandemia da corona vírus 

Sociedades em todo o mundo foram duramente atingidas pelo coronavírus (COVID-19). As 

pessoas estão sendo afectadas em suas vidas diárias e estão preocupadas com as 

consequências para sua saúde, emprego e bem-estar. Em quase todos os países do 

mundo, os provedores de Educação de Jovens e Adultos foram forçados a fechar 

temporariamente suas portas, com consequências dramáticas para a sustentabilidade 

dessas instituições, de seus funcionários e, principalmente, dos Alfabetizandos. Ao mesmo 

tempo, a Aprendizagem e Educação de Adultos (AEA) podem contribuir para mitigar as 

consequências da crise, oferecer educação e treinamento muito necessárias e apoiar 

acções sociais.  

A DVV International, como o único parceiro de desenvolvimento focado na AEA, sugere 

conceitos sobre como a AEA pode contribuir para gerir a crise, oferecendo serviços sociais e 

educacionais, especialmente para grupos vulneráveis. Ao mesmo tempo, instamos os 

governos e os actores internacionais a fornecer aos fornecedores de AEA - organizações 

públicas, privadas e da sociedade civil - e seus funcionários os recursos necessários para 

lidar com essa situação. É uma responsabilidade conjunta de todas as partes interessadas 

garantir que as ofertas de Educação Não Formal continuem disponíveis durante e após a 

crise. 

 

Usando o potencial da AEA para combater a crise 

A AEA é um subsector do sistema educacional com uma combinação de características de 

particular valor na situação actual. A provisão de AEA é estritamente orientada para a 

demanda, flexível, principalmente a Não Formal, para uma acção orientada e 

transformadora. Com base nisso, os fornecedores e Projectos de AEA têm o potencial de 

apoiar as pessoas de várias maneiras: 

- Implementar a educação em saúde, exemplo de campanhas para informar grupos 

especialmente marginalizados, sobre o vírus e formas de proteger indivíduos, 

famílias e comunidades. 

- Organizar atividades que geram renda, e que contribuam para produzir 

equipamentos, serviços e produtos necessários, como máscaras, sabão e nutrição. 

- Desenvolver e fornecer oportunidades alternativas de aprendizagem para ajudar a 

compensar a interrupção dos serviços de Educação Formal, contrariando assim a 

agravante crise de aprendizagem. 

- Proporcionar oportunidades de reflexão sobre valores comuns tais como 

responsabilidade global, solidariedade e cidadania activa. 

- Mobilizar e gerir as acções da comunidade, pois os fornecedores de AEA estão, em 

muitos casos, profundamente enraizados no contexto local e próximos das pessoas. 
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Desenvolver novas ofertas 

Em todo o mundo, as actividades de aprendizagem presencial estão quase parando 

completamente. Como consequência, os participantes não têm a possibilidade de ter as 

oportunidades essenciais de aprendizagem. Do lado da oferta, os fornecedores de AEA e 

um número muito elevado de professores autónomos estão enfrentando situações 

econômicas críticas. Ao mesmo tempo, a natureza do sector de AEA, com sua flexibilidade e 

a orientação estrita sobre a demanda dos participantes e das sociedades, torna-o favorável 

ao desenvolvimento de respostas criativas e rápidas: 

- Promover oportunidades de aprendizagem digital para os participantes, incluindo o 

estabelecimento de plataformas, treinamentos não formais e cursos on-line.  

- Ajudar os pais em capacitá-los para o trabalho on-line e auxiliar a aprendizagem on-

line de seus filhos. 

- Aumento do alcance usando as ferramentas e canais de média social e usando os 

meios tradicionais de ensino à distância, como por exemplo a cooperação com 

estações de rádio e canais de TV. 

- Oferecer serviços de apoio psicossocial para ajudar aos adultos a lidar com o fardo 

da crise.  

Esses novos formatos exigem um investimento na criação de um ambiente favorável: 

- Investimento em infraestrutura digital no nível das redes nacionais e regionais, bem 

como nos provedores locais, e fornecimento de dispositivos digitais para os 

participantes de grupos vulneráveis, onde não há outras opções disponíveis. 

- Treinar a equipe para poder usar as opções digitais e auxiliar os aprendentes.  

- Desenvolver mais oportunidades on-line para capacitação de funcionários, gestores 

e formadores da AEA. 

- Oferecer as comunidades práticas digitais nos níveis local, nacional, regional e global 

para facilitar o desenvolvimento de competências para o pessoal da AEA, troca de 

experiências e apoio de uns com os outros.  

Solicita-se aos governos e parceiros de desenvolvimento que apoiem aos Facilitadores de 

AEA nos seus esforços digitais. 

 

Garantir um futuro sustentável para a AEA 

Para muitos, se não a maioria dos Facilitadores de AEA, esta é uma crise existencial. Com 

as possibilidades de renda caindo perto de zero (honorários dos participantes, pelo menos 

rescisão temporária dos fundos do Projecto), muitos estão lutando. É papel do público e dos 

governos em todo o mundo garantir a sobrevivência do setor de AEA. É necessário apoio 

financeiro directo! 
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Reconhecendo a responsabilidade primária dos governos nacionais, ainda existem algumas 

coisas que os parceiros de desenvolvimento e agências internacionais podem fazer: 

- Apoiar as redes em seus esforços para advogar apoio público para lidar com a crise. 

- Apoiar políticas e práticas para ajudar a garantir que a crise não seja usada como 

pretexto para implementar medidas que levem a espaços cada vez menores para a 

sociedade civil. 

- Garantir que as estruturas existentes serão usadas para implementar acções 

relacionadas à corona, em vez de estabelecer mecanismos paralelos (reinventar a 

roda). Apoiar as redes nos seus esforços para advocar o apoio público copiando com 

a crise.  

- Fornecer esquemas de financiamento flexíveis e personalizados para proteger a 

substância institucional e o pessoal-chave de fornecedores e redes essenciais de 

AEA. 

A DVV International vê seu papel de apoiar seus parceiros para lidar da melhor maneira 

possível com o impacto da crise da corona e desenvolver formatos para serviços essenciais 

de AEA como resposta a essa crise. Informaremos e atualizaremos regularmente sobre 

iniciativas inovadoras desenvolvidas por nossos projetos e parceiros sobre como lidar com a 

crise e fornecer o apoio necessário às pessoas. O Corona vírus é uma crise global e 

devemos garantir que a resposta seja verdadeiramente global. 

 


