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Resumo: O presente artigo se constitui num ensaio teórico elaborado a partir de uma revisão 

de literatura cujo objectivo principal é analisar a educação escolar resiliente no tempo da 

pandemia de covid-19 relativamente à qualidade de ensino nas escolas em Moçambique. Na 

mesma ordem de ideia, busca-se compreender o significado de resiliência na educação 

escolar e na sociedade moçambicana actual e globalizada, assolada pelos efeitos da pandemia 

acima referida. Hoje, fala-se da necessidade de atender a globalização em vários países com 

as ameaças não apenas socioculturais mas também de natureza viral. A reflexão sobre as 

formas de gerir a pandemia de covid-19 no meio escolar, tem polarizado as discussões entre 

os educadores para uma educação de qualidade e saudável regida pelos princípios sanitários e 

éticos. Assim sendo, o fundamento deste artigo consiste em explicar como resistir às ameaças 

da pandemia de covid-19, sem degradar a qualidade de educação em Moçambique. Quanto ao 

nível de profundidade de estudo, a pesquisa foi explicativa tendo em vista que no presente 

artigo, foi identificado factor que contribuiu para o encerramento das escolas tendo afetado a 

qualidade de educação. Relativamente ao procedimento utilizado na colecta de dados, a 

pesquisa foi bibliográfica com objectivo de trazer explicações a partir das teorias publicadas 

em diversos tipos de fontes. 
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Abstract: This article is a theoretical essay based on a literature review whose main objective 

is to analyze resilient school education in the time of the covid-19 pandemic in relation to the 

quality of teaching in schools in Mozambique. In the same vein, we seek to understand the 

meaning of resilience in school education and in the current and globalized Mozambican 

society, devastated by the effects of the aforementioned pandemic. Today, there is talk of the 

need to respond to globalization in several countries with threats that are not only 

sociocultural but also of a viral nature. Reflection on ways to manage the covid-19 pandemic 

in the school environment has polarized discussions among educators for quality and healthy 

education governed by health and ethical principles. Therefore, the basis of this article is to 

explain how to resist the threats of the covid-19 pandemic, without degrading the quality of 

education in Mozambique. As for the depth of study, the research was explanatory 

considering that in this article, a factor that contributed to the closure of schools was 

identified, affecting the quality of education. Regarding the procedure used in data collection, 

the research was bibliographic with the aim of bringing explanations from the theories 

published in different types of sources. 
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1. Introdução  

Este artigo tem como tema educação escolar resiliente no tempo de covid-19, cuja tese 

central consiste em proceder à sua análise relativamente à qualidade de ensino nas escolas em 

Moçambique. O fechamento das escolas em todo o país mostrou a excepcionalidade causada 

pela crise da covid-19 sem precedente. Nessa crise, o distanciamento social passou a ser uma 

necessidade inegável para salvar vidas durante a disseminação da coronavírus. Educadores e 

famílias inteiras tiveram que lidar com a imprevisibilidade e, em benefício da vida, reorientar 

o ensino de maneira nova (Cunha, 2020). 

Com as actividades educacionais presenciais suspensas, discutiu-se a oferta de aulas pela 

internet. De acordo com Falabella, (2020), para quem tem acesso, ferramentas virtuais podem 

ser aliadas neste momento de anormalidade sanitária, permitindo trocas de saberes e 

estabelecendo vínculos permanentes entre educadores e educandos. 

No entanto, nem todos os estudantes, quer do ensino superior como do secundário no país, 

têm acesso a computadores e à internet de qualidade. Para a áreas rurais, o acesso é ainda 

mais restrito ou até mesmo inexistente. A cultura digital é um grande desafio para a educação 

no país. Mais do que saber utilizar os recursos digitais, é necessário saber como aplica-los de 

forma dialectica e em prol da educação e, durante o período da pandemia, ficou exposto o 

facto de muitos professores não terem a formação no uso de aplicativos digitais para a 

educação. 

O coronavírus escancarou ainda a desigualdade social e a realidade das condições de acesso à 

educação em muitas escolas. Os estudantes com mais recursos, como por exemplo, acesso 

fácil à televisão, internet, ficaram em vantagem na modalidade de ensino remoto que se 

verificou no momento de encerramento de aulas presenciais. Em adição, o despreparo da 

educação em lidar com situações atípicas como o distanciamento social ficou explícito 

durante a pandemia. 

 Nesse contexto, houve a necessidade urgente de toda a sociedade se mobilizar e buscar se 

adapatar às mudanças ocorridas para que a educação fosse viável de outro jeito. Por isso, foi 

importante a busca de novos métodos de ensino que permitissem manter as orientações da 

Organização Mundial de Saúde sobre o isolamento social. 
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No actual momento de pandemia, os docentes, sobretudo os do ensino superior, num contexto 

de extrema urgência, tiveram que passar a organizar aulas remotas, actividades de ensino 

mediadas pela tecnologia, mas que se orientam pelos princípios da educação presencial, 

necessitando possuir habilidades com varias ferramentas voltadas para o manejo tenológico, 

como por exemplo: google meet, plataforma moodle, Chats entre outras ferramentas com o 

objectivo de manter a educação escolar resiliente face aos desafios da covid-19. 

2. Conceito de Educação escolar resiliente 

A educação sendo uma exigência da vida em sociedade conforme a afirmação do filósofo 

moralista Kant (1986), constitui um instrumento para o homem chegar ao cerne mais 

profundo da sua personalidade através de seus pensamentos. Este autor nos sugere que o 

homem necessita de cuidados, diferentemente dos animais que precisam somente de nutrição, 

e estes cuidados são a forma como seremos educados, e o resultado aparecem no produto 

final, que é o homem. 

A educação ensina os homens a viverem em sociedade, a lidar com diferentes situações 

adversas. É somente através da educação, disciplina ética e moralidade que podemos chegar a 

uma humanidade muito bem feliz e respeitosa com a coletividade, a saber que, nos dizeres de 

Kant (1986, p. 69), “o homem é aquilo que a educação faz de dele”. Nesse sentido, e falando 

da educação escolar resiliente, pretendemos não só explicar as diferentes acepções do termo 

resiliência na educação escolar mas também o fundamento da qualidade de ensino face aos 

diferentes desafios da pandemia de coronavírus. 

Nessa perspectiva, repensar à educação escolar resiliente, significa elaborar políticas 

educacionais capazes de ajudar a sociedade a resistir a essas crises virais graves e diferentes 

adversidades que ameaçam o homem do séc. XXI, tendo em vista que a resiliência 

caracteriza-se pela capacidade de ser humano responder de forma positiva às demandas da 

vida quotidiana, pensar das adversidades que enfrenta ao longo de seu desenvolvimento com 

incerteza e controvérsia.  

Na visão de vários autores, a resiliência é a capacidade de superar as adversidades. Nesta 

perspectiva, Infante (2003) explica que o individuo resiliente é aquele que, sendo afecto pelo 

estresse ou pela adversidade, consegue superá-los ou sair fortalecido, reconhecendo a 

resiliência como um processo que pode ser desenvolvido e promovido. 
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Infante (2003) distingue ainda três componentes fundamentais que devem estar presentes na 

resiliência: a noção de adversidade, trauma, risco ou ameaça ao desenvolvimento humano; a 

adaptação positiva ou superação da adversidade; e o processo que considera a dinâmica entre 

mecanismos emocionais, cognitivo e socioculturais que influem sobre o desenvolvimento 

humano.  

Assim sendo, a resiliência pode ser entendida como um processo dinâmico que tem como 

resultado a adaptação positiva em contextos de grande adversidade. Timm, Mosquera e 

Stobaus (2008) acrescentam que a resiliência envolve três persepctivas nomeadamente: uma 

capacidade inata do ser humano, podendo ser desenvolvida e aperfeiçoada; um saber adaptar-

se às circunstâncias ou uma capacidade de algumas pessoas que demonstram que, quando 

tudo parece apontar para dar errado, a pessoa se supra e vence. 

Para Silva, Lunardi, Filho e Tavares (2005), a resiliência passa a ser um conceito muito 

promissor, na medida em que é concebida como a capacidade do ser humano em construir 

uma trajetória de vida e de desenvolvimento positivo, apesar das condições adversas que o 

cercam. Nesta ordem de ideia, Souza (2006) afirma que a resiliência se fundamenta num 

contínuo ajustamento face às dificuldades presentes no quotidiano dos sujeitos e a sua 

capacidade para enfrentar e superar, saindo cada individuo desse confronto em patamares de 

desenvolvimento superior. 

Tendo em vista essas abordagens acima expostas, entende-se desse modo que a resiliência é a 

capacidade de superação de forma positiva, de situações adversas que possam se apresentar 

durante a vida do sujeito. Constata-se também que a resiliência vem sendo considerada como 

um processo singular de construção do ser humano que ocorre durante toda a vida, podendo 

ser estimulada pelo meio social e cultural em que o sujeito está inserido. 

Dentro desta perspectiva, a resiliência pode ser inserida no meio educacional, todavia, sua 

conceituação deve ser compreendida de forma mais ampla. Para enfrentar todo tipo de 

adversidade seja cultural ou não, é necessário ter uma boa educação, isto é, adquirir 

conhecimentos para que munidos de informações todo homem possa viver melhor, sobreviver 

e ter dignidade face às ameaças diversas. 

Na arena de Educação, a resiliência passa a ser entendida, segundo Tavares (2001), como 

uma possibilidade de desenvolvimento do individuo, que lhe permita ser um agente no 
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processo de transformação e otimização do seu meio. Nesta perspectiva, é necessário e 

urgente implementar e desenvolver durante a formação de alunos e professores, estruturas, 

processos e atitudes que os auxiliem a serem mais resilientes, para que possam contribuir 

ativamente com a sociedade.  

Assim sendo, a urgência em adaptar os cursos de formação de professores visando a 

desenvolver a sua resiliência para que possam enfrentar os imprevistos que se apresentam na 

sala de aula; a introdução de disciplina de ética e moral em todos os currículos escolares e a 

todos os níveis de educação reveste-se de grande importância já que a sociedade não 

consegue atender as múltiplas e variadas demandas que surgem a cada dia, derivadas da 

acelerada transformação sociocultural. Daí, a educação escolar resiliente. 

Nesse sentido, a educação escolar resiliente, apresenta-se como uma estratégia essencial para 

a construção e o desenvolvimento de bem-estar pessoal, profissional e social perante os 

momentos difíceis que possam surgir, diante de um factor de risco que pode ser de ordem 

individual, interpessoal ou contextual, o sujeito irá se valer de factores protectores para 

enfrentar e superar a adversidade sem perder o equilíbrio. 

Os factores protetores auxiliam o indivíduo a vivenciar uma situação de estresse de um modo 

mais equilibrado, reduzindo o seu impacto. Salientar que esses factores de proteção são 

categorizados como afirma Lettnim et al. (2014) em três grandes grupos: atributo de 

personalidade do próprio sujeito, características da família e as influências do contexto. Nesta 

perspectiva, diversos contextos, como o familiar e o educativo, podem ser considerados como 

locais de ativação de resiliência pessoal. 

A promoção da educação escolar resiliente favorece o estabelecimento de vínculos e 

comportamentos positivos e a reafirmação de valores morais, culturais e sociais, evitando o 

isolamento social e outros problemas com violência e discriminação. Uma das características 

mais importantes que pode ser atribuída à sociedade é a capacidade de cultivar valores que 

permitem suportar a adversidade. A educação escolar resiliente pode favorecer condições 

ambientais para promover reações resiliente frente a circunstâncias imediatas, assim como 

também enfoques educativos, programas de prevenção e currículos escolares adequados para 

desenvolver factores protectores. 
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As pesquisas realizadas nas últimas décadas constatam que, para desenvolver a resiliência no 

meio educacional, as instituições escolares e os docentes devem favorecer os laços 

psicossociais, estabelecer limites, adaptar as atividades de acordo com o desenvolvimento 

psicológico dos alunos e instruir habilidades de vida (Souza, 2006). Esses laços psicológicos 

poderão ajudar a resistir contra diversas ameaças tanto na sociedade como no meio escolar 

em plena crise. 

3. Resiliência no meio escolar no tempo de covid-19 em Moçambique 

De acordo com o Ministério da Saúde (2020), o primeiro caso de Covid-19 em Moçambique 

foi registrado em 22 de março, quando foram testados quarenta e seis (46) casos suspeitos. O 

caso positivo era de um indivíduo que tinha retornado de uma viagem ao Reino Unido em 

meados de março, e foi considerado, portanto, um caso importado de infeção. Daí em diante 

os casos de contaminação não pararam de crescer, facto que levou o governo moçambicano a 

suspender as actividades educacionais presenciais em todas as escolas, universidades e redes 

de ensino público e privado. 

Com a suspensão de actividades escolares presenciais, a solução foi a de recorrer às 

plataformas digitais como estratégia de resiliência para manter o ensino escolar. Com 

praticamente todas as instituições de ensino fechadas, milhares de estudantes no país ficaram 

sem aulas presenciais, o que de facto prejudicou o cumprimento dos dias lectivos previstos 

pelo Ministério de educação.  

Para contornar essa situação e salvaguardar o ensino presencial no país, apesar de rápida 

propagação de casos de covid-19, um dos desafios do governo, foi de implementar o plano de 

ação de controlo da prevenção nas escolas, que passaram pela redução de turmas numerosas 

nas escolas em todo o país e reforçando as medidas de higiene e de uso de máscaras. Salientar 

que a recorrência a essas medidas e às plataformas digitais constitui uma teoria e estratégia de 

resiliência no meio escolar. 

A teoria da resiliência pode se constituir nos dizeres de Assis (2005, p.7) “em uma pista para 

a prevenção de situações duras, complicadas e violências”. Para este autor, a resiliência não é 

um atributo que nasce com o sujeito, mas sim uma qualidade que nasce da relação da pessoa 

com o meio em que ela vive, e que pode fortalecê-la para superar as dificuldades e violência 
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vividas. Desta forma, a resiliência pode ser trabalhada e estimulada por qualquer grupo social 

ou instituição escolar, comunidade, profissionais, famílias (Assis, 2005). 

Assim sendo, a resiliência no meio escolar, concerne todos os intervenientes no processo 

educativo do aluno, isto é, todos os elementos que fazem parte da comunidade onde se situa a 

escola, nomeadamente: professores, alunos, encarregados de educação, líderes e autoridades 

locais, representantes das diferentes instituições afins, e organizações comunitárias. São esses 

que consideramos neste estudo como sujeitos no processo de resiliência no meio escolar. 

 Salientar que o processo de resiliência no meio escolar deve ser coordenado pelas direções 

das instituições de ensino e pelo conselho de pais e encarregados de educação a quem cabe a 

reconfiguração do meio escolar como atores ativos e facilitadores na articulação entre a 

escola e a comunidade local de modo a formar a consciência educativa do aluno, virada ao 

bom senso sem se colocar na posição de vítima diante das ameaças da pandemia de covid-19 

que assola a sociedade contemporânea. 

A articulação entre a escola e a comunidade local acima referida, relativamente à resiliência 

no meio escolar face à covid-19, vai permitir que a própria comunidade participe no destino 

acadêmico e na formação ética e moral dos educandos face às várias ameaças de natureza 

viral que assolam não só o mundo mas também o meio escolar. Aliás, pensar no meio escolar 

assolado pela pandemia de covid-19 na sociedade contemporânea é pensar em reorientar o ser 

humano no mundo, é reconfigurar o espaço e o tempo de aprender e ensinar. 

Na visão de Yunes, (2001), a resiliência é um conjunto de processos de vida que possibilitam 

a superação de adversidades, o que não significa que o indivíduo saia ileso das crises, como 

sugeria antigamente o termo precursor de resiliência: a invulnerabilidade. A resiliência no 

meio escolar pode prevenir os riscos em todas a suas formas, o que a torna um instrumento 

importante para a educação e envolve o aspecto da saúde. Sendo assim, este enfoque está 

centrado na proteção. 

Vários autores como por exemplo Antunes (2003) e outros, ressaltam a importância da 

resiliência no meio escolar, pois para eles, a escola é um dos espaços promotores de 

resiliência mais potente que a sociedade pode implementar, por apresentar duas condições 

importantes. A primeira porque agrupa diferentes sistemas humanos; a segunda, porque 
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articula a pessoa do professor ao aluno dentro de uma perspectiva de desenvolvimento 

humano, de proteção e não de factores de risco. 

A escola, depois da família é o meio fundamental e essencial para que as crianças na sala de 

aula adquirem as competências necessárias para ter sucessos na sua vida, por meio da 

superação das diferentes adversidades, conforme afirma Mweze (2021) falando das 

competências em educação e formação, aponta as competências como “capacidade, 

habilidade e aptidão” que permitem enfrentar um desafio (Mweze, 2021, p.55). 

Portanto, ter competências em saber lidar com as formas de promover a resiliência no meio 

escolar, é a chave para a educação cumprir objectivos fundamentais que consistem em formar 

pessoas livres, competentes, responsáveis com uma boa consciência ética e moral 

relativamente às ameaças da pandemia de covid-19. 

Em casos de ausência de laços afectivos familiares fortes e de sistemas de suporte social, a 

escola tem a obrigação de desempenhar o papel fundamental na educação para a resiliência 

tendo em vista que ela possui funções que vão além da produção e reprodução de 

conhecimento. Os exemplos e os incentivos são importantes para a formação do indivíduo e, 

portanto, investir na escola como meio ou espaço que contribua também para a promoção da 

qualidade de vida e o bem-estar dos indivíduos que dela fazem parte pode ser um caminho 

para a prevenção de ameaças de natureza viral. 

A construção de um meio escolar resiliente, precisa que o professor seja instado a 

compreender a importância de desenvolver estratégias de fortalecimento das pessoas e seja 

preparado para isso, sabendo lidar com situações estressantes e adversas. Para que haja o 

desenvolvimento de competências, habilidades e estratégias para o fortalecimento dos 

intervenientes resilientes no meio educativo escolar, é essencial privilegiar o aprender a 

aprender, abrindo-se assim maior mecanismo de proteção. 

De acordo com Assis (2006),  

O professor tem o papel social a cumprir que pode ser desempenhado a partir 

das mais diferentes atividades tais como trabalhar habilidades específicas e 

apropriada para cada faixa etária; ensinar a coordenar e integrar a área 

cognitiva, afetiva e comportamental; articular a área académica com a 

educação para a saúde e para a vida familiar, (p. 117-118). 
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A transformação da escola em um meio resiliente exige sobretudo um olhar atento do 

docente, pois ele próprio precisa ir-se construindo como uma pessoa que detém esse fator 

diferencial, tendo nos dizeres de Riecken (2006), autoconfiança, persistência, criatividade, 

bom humor, liderança, capacidade de produzir conhecimento interpessoal e capacidade de 

reinventar. Para além disso, nos dizeres de Mweze (2021), ele revitaliza o próprio conteúdo 

curricular na sala de aula.  

Pensar a resiliência no meio escolar relativamente à covid-19 na sociedade contemporânea, é 

pensar em reorientar o ser humano no mundo, é reconfigurar o espaço e o tempo de aprender 

e ensinar, é reelaborar cultura pessoal e profissional. A promoção de resiliência no meio 

escolar é importante para estabelecer vínculos de sociabilidade, atitudes e comportamentos 

positivos face à covid-19, e não de vulnerabilidade face às ameaças virais diversas, 

reafirmando valores e evitando, dessa forma a vitimização que poderá levar a outros 

problemas graves, tal como frustração até à depressão.  

No que concerne a pedagogia resiliente no meio escolar, Andarilho (2007) afirma que todos 

os significados conduzem ao mesmo entendimento convergindo para um ponto central: o 

fortalecimento da pessoa. Salientar que o fortalecimento da pessoa nesse sentido pode 

significar também a resistência aos fenômenos negativos da globalização, como o caso da 

pandemia de covid-19, que consiste em colocar em crise a saúde moral da sociedade 

contemporânea e que no meio escolar poderão contribuir para a fraca qualidade de educação. 

4. Qualidade de educação no período de covid-19 em Moçambique 

Diante do medo causado pela pandemia, com mortes e contaminações diárias, da insegurança 

quanto ao futuro e incerteza relativamente à educação escolar, o Ministério de Educação e 

Desenvolvimento Humano, lançou o programa “Escola em casa”, que consistiu inicialmente 

na gravação de conteúdos pedagógicos por professores e transmitidos por meio da televisão, 

rádio, até outros no canal youtube, como forma de resiliência, possibilitando que os 

estudantes tentassem se manter activos, engajados em seus estudos, evitando o abandono total 

da educação e ideologia  escolar.  

No entanto, no início desse período, o conteúdo do programa “Escola em casa” não foi de 

carácter obrigatório. Os alunos interessados aderiram ao programa voluntariamente e 

puderam estabelecer o contacto interactivo entre professores e estudantes, lembrando que os 
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professores não estavam incluídos nos trabalhos. Os conteúdos trabalhados não geraram 

nenhum direito à compensação de carga horária aos professores, nem tampouco contaram 

como dias letivos.  

Portanto, o programa foi mais para entreter os estudantes que tivessem condições de acesso à 

televisão, radio e internet, do que realmente estabelecer o ensino remoto. A adesão a esse 

programa foi considerada baixa pelas diferentes organizações da sociedade civil. Nesse 

sentido, várias instituições de ensino superiores recorreram às plataformas digitais e às 

tecnologias da informação para que os estudantes desenvolvessem em suas respectivas 

residências as actividades pedagógicas complementares. 

Face a essa situação, nem todos os estudantes tem acesso à televisão ou internet, 

consequentemente, as actividades propostas não satisfizeram as espectativas. Não obstante, a 

pandemia demonstrou o quanto professores estavam despreparados no lidar com recursos 

tecnológicos para a construção de conhecimento; saber que a residência nem sempre é local 

propício para essa construção.  

As consequências maiores da covid-19 em relação à qualidade de educação escolar em 

Moçambique, dificilmente serão analisadas com precisão e profundidade durante a ocorrência 

da pandemia. Os estudantes ainda permanecem sem aulas nas diferentes disciplinas como por 

exemplo, educação física, e muitas actividades estão sendo enviadas por correio electrónico 

ou whatsapp com orientações incompletas ou mesmo equivocadas, facto que coloca em crise 

aquilo que é a qualidade de ensino na visão de diferentes organizações internacionais que 

velam sobre a qualidade de educação. 

5. Qualidade de educação na visão da UNESCO 

Ao discutir a questão da qualidade a Unesco/Orealc entende tratar-se de fenômeno complexo 

e multifacetário a ser compreendido por meio de diversas perspectivas. Nesse sentido, aponta 

quatro dimensões que compõem a qualidade da educação, quais seja, pedagógica, cultural, 

social e financeira. Para a Unesco, a dimensão ou perspectiva pedagógica é fundamental e se 

efetiva quando o currículo é cumprido de forma eficaz.  

No que concerne à perspectiva cultural, os documentos apontam que os conteúdos precisam 

partir das condições, possibilidades e aspirações das distintas populações a quem se dirige. 

Do ponto de vista social, a Unesco sinaliza que a educação é de qualidade quando contribui 
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para a equidade. Do ponto de vista econômico, a qualidade refere-se à eficiência no uso dos 

recursos destinados à educação (UNESCO/OREALC, 2002, 2003). 

6. A qualidade da educação nos estudos e pesquisas 

Nos estudos e pesquisas, a qualidade da Educação é definida envolvendo a relação entre os 

recursos materiais e humanos, bem como, a partir da relação que ocorre na escola e na sala de 

aula, ou seja, os processos ensino aprendizagem, os currículos, as expectativas de 

aprendizagem com relação a aprendizagem das crianças etc. Destaca, ainda, que a qualidade 

pode ser definida a partir dos resultados educativos, representados pelo desempenho do 

aluno. 

Portanto, as condições e os insumos para oferta de um ensino de qualidade são fundamentais 

para a construção de uma boa escola ou uma escola eficaz, sobretudo se estiverem articuladas 

às dimensões organizativas e de gestão que valorizem os sujeitos envolvidos no processo 

As pesquisas e os estudos sobre a Qualidade da Educação revelam, também, que uma 

educação de qualidade, ou melhor, uma escola eficaz é resultado de uma construção de 

sujeitos engajados pedagógica, técnica e politicamente no processo educativo. Isso significa 

dizer que não só os fatores e os insumos indispensáveis sejam determinantes, mas que o 

trabalhador em educação (juntamente com os alunos e país), quando participantes ativos são 

de fundamental importância para a produção de uma escola de qualidade ou escola que 

apresenta resultados positivos em termos de aprendizagem. 

Na ótica dos Ministérios da Educação, o Estado nacional ou governo central desempenha 

papel fundamental na regulação, no controle/supervisão, no financiamento e na 

implementação de políticas educativas concernentes aos diferentes níveis, ciclos e 

modalidades de educação. 

7. Considerações finais 

A tese central deste artigo é a resiliência escolar face aos desafios da pandemia de covid-19 

no meio escolar que tem afetado a qualidade de ensino no país. De acordo co o Ministério de 

Saúde (2020), o novo coronavírus surgiu no início de 2020, e se manifestou em Moçambique 

pela primeira vez em 22 de Maio, quando foram testados 46 casos suspeitos.  
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Depois de sua manifestação, espalhou-se em todas as províncias causando grandes desafios 

no processo de ensino/aprendizagem, culminando com o encerramento das escolas em todo o 

país, e meses depois foram reabertas. Daí, o reforço da resiliência no meio escolar, que teve 

como ponto de referência todos os intervenientes no processo educativo escolar, isto é: 

professores, alunos, encarregados de educação, líderes e autoridades, representantes das 

diferentes instituições afins, e organizações comunitárias. 

É preciso sublinhar que desafios sempre existiram na educação escolar, mas a diferença é 

que, o fechamento das escolas em todo o país mostrou a excepcionalidade do momento, 

afectando a qualidade da educação no país, facto que levou à necessidade da educação 

escolar resiliente para evitar a vitimização da comunidade escolar.  

Pensar em escola resiliente no tempo da pandemia, é pensar em reorientar o ser humano, é 

reconfigurar o espaço e o tempo de aprender e ensinar, é reelaborar cultura pessoal e 

profissional, é tirar o homem do estado de vitimização de fenômenos que podem ser causados 

por qualquer pandemia para além de covid-19. 

O Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, precisa urgentemente de uma 

reformulação no sector educativo nacional para acomodar todos os estudantes nas escolas 

pois, é evidente que a educação resiliente no meio escolar tenha dificuldade de alcançar os 

seus objectivos com bons resultados. Todos precisam ter acesso à escola e esta, precisa estar 

em condições de receber todos os seus estudantes com educação de qualidade.  

Fica expectativa de como será a educação escolar após o fim do isolamento social provocado 

pela pandemia de coronavírus. Novas pesquisas são necessárias para avaliar os impactos da 

pandemia da covid-19 na educação escolar. Até que ponto, com o isolamento social, as aulas 

remotas em diferentes escolas e Universidades poderão substituir as aulas presencias sem 

prejudicar o processo ensino/aprendizagem? Certamente, planos de contingência em 

situações excepcionais como essa da pandemia, serão necessárias para preparar a educação 

escolar. Para eventos semelhantes no futuro, o Governo deverá estar mais bem preparado. 
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