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Mensagens principais 

A América Latina e o Caribe sofreram um dos períodos mais longos de fechamento de escolas. A região foi 
desproporcionalmente atingida em termos econômicos, educacionais e de saúde. Na região, toda uma geração de 
estudantes, aproximadamente 170 milhões, foi privada do ensino inteiramente presencial por volta de 1 a cada 2 
dias de aula. 

Os efeitos da pandemia sobre o setor de educação da região foram graves: 

• O impacto geral sobre a população fora da escola foi limitado até o final de 2021 graças a políticas sociais, mas 
são necessários mais dados para avaliar plenamente esse impacto em 2021/2022, pois milhões de crianças e 
adolescentes correm o risco de abandonar a escola por ficarem academicamente atrasados.

• As perdas de aprendizagem estimadas e observadas são elevadas e mais severas para as primeiras séries – prin-
cipalmente crianças mais novas e de perfis socioeconômicos mais baixos. As notas médias em leitura e matemá-
tica do ensino fundamental cairiam para níveis de mais de 10 anos atrás, em um contexto onde as notas já eram 
muito baixas. Cerca de 4 em cada 5 alunos da sexta série não são capazes de entender e interpretar adequada-
mente um texto de extensão moderada. 

• As perdas de aprendizagem podem ser traduzidas em uma queda de aproximadamente 12% em rendimentos 
econômicos ao longo da vida para um estudante que está na escola hoje. 

• A saúde psicossocial e o bem-estar também foram substancialmente afetados.

A recuperação incipiente deve concentrar-se na volta à escola e, especialmente, na recuperação e aceleração 
da aprendizagem

• A agenda para o regresso à escola de escolaridade deve compreender: (i) a reabertura segura e sustentável de 
todas as escolas; (ii) a rematrícula de todos os alunos e (iii) a prevenção da evasão escolar.

• A agenda de recuperação e aceleração deve incluir: (i) a priorização e consolidação de currículos; (ii) a avaliação 
dos níveis de aprendizagem; e (iii) a implementação em escala de estratégias e programas de recuperação de 
aprendizagem.

Em poucas palavras, esta agenda envolve a implementação urgente e abrangente de quatro compromissos:

• Um compromisso de colocar a recuperação da educação no topo da agenda pública.

• Um compromisso de reintegrar todas as crianças que abandonaram a escola e garantir que permaneçam nela.

• Um compromisso para recuperar o aprendizado perdido e garantir o bem-estar socioemocional das crianças.

• Um compromisso de valorizar, apoiar e formar professores.

FO
TO

G
RA

FI
A 

D
E:

 ©
 C

AR
LO

S 
M

AC
IA

S 
RO

M
O

 /
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M

FO
TO

G
RA

FI
A 

DA
 C

AP
A:

 IL
U

ST
RA

ÇÃ
O

 B
AS

EA
DA

 E
M

 F
O

TO
G

RA
FI

AS
 D

E:
 

LJ
U

PC
O

 S
M

O
KO

VS
KI

/S
H

U
TT

ER
ST

O
CK

 E
 N

EW
 A

FR
IC

A
/S

H
U

TT
ER

SC
O

TK

3
Resumo executivo

Dois anos depois | Salvando uma geração — Resumo executivo



Mais de dois anos se passaram desde que a pan-
demia de COVID-19 atingiu a região da América 

Latina e Caribe (LAC) deixando um imenso rastro de 
cicatrizes e feridas pelo caminho. A região foi despro-
porcionalmente atingida em termos econômicos, educa-
cionais e de saúde. Sofreu, em média, mais mortes per 
capita por COVID-19 do que qualquer outra região do 
mundo. Na verdade, embora abrigue apenas 8% da po-
pulação mundial, a América Latina e o Caribe represen-
tam mais do que o triplo dessa parcela quando se trata de 
mortes no mundo relacionadas à COVID-19 - 28% (Figura 
1). A região também sofreu o maior impacto na atividade 
econômica e apresenta as piores perspectivas em termos 
de recuperação da economia do que qualquer outra. O de-
clínio econômico teve repercussões graves para a América 
Latina e o Caribe, mais notadamente por meio do expres-
sivo impacto no mercado de trabalho, particularmente de 
2019 a 2020, quando a taxa de desemprego cresceu, em 
média, 53,6% na região. Por último, mas não menos im-
portante, a região sofreu com a intensidade desordenada 
de um fenômeno sem precedentes: o fechamento de ins-
tituições de ensino. As escolas foram total ou parcialmen-
te fechadas por desoladoras 58 semanas, representando 
a terceira região mais afetada, atrás do Sul da Ásia e da 
América do Norte (Figura 2). Na região, toda uma geração 

de estudantes, aproximadamente 170 milhões, foi privada 
de ensino presencial por cerca de 1 a cada 2 dias de aula. 

Embora a pandemia tenha prejudicado os sistemas 
educacionais em toda a região da América Latina e do 
Caribe, foram feitos esforços notáveis para continuar 
a fornecer educação remotamente enquanto as esco-
las estavam fechadas. Para assegurar a continuidade do 
ensino, os governos da região foram forçados a combinar 
uma série de estratégias de aprendizagem a distância. A 
maioria dos países (ou entes subnacionais em países fe-
derais, onde a educação é descentralizada) desenvolveu 
plataformas online para garantir o fornecimento de edu-
cação. Este foi o canal de fornecimento mais universal. 
O segundo método de fornecimento mais usado foi a TV, 
com aproximadamente 85% dos sistemas oferecendo essa 
modalidade. Outros canais de aprendizagem utilizados, 
incluindo programas de rádio, redes sociais, serviço de 
mensagens curtas (SMS) via telefones celulares ou mate-
rial impresso, foram um pouco menos prevalentes, mas, 
ainda assim, amplamente empregados. Além disso, mui-
tos governos aumentaram o apoio aos professores e in-
centivaram o envolvimento de pais e cuidadores, uma vez 
que sua participação e apoio à aprendizagem das crianças 
durante este período de lockdown foi essencial.

Figura 1. Participação no total global quanto à população 
e número de mortes relacionadas à COVID-19, por 
região (%), março de 2020-março de 2022
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Fonte: Elaboração própria tomando por base as informações do Painel da 
OMS sobre COVID-19 Atualizado em 31 de março de 2022.

Figura 2.  Número de semanas de aula com escolas 
total e parcialmente fechadas, por região, março de 
2020-março de 2022 
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Apesar dos investimentos feitos para apoiar a conti-
nuidade da aprendizagem, o ensino remoto enfrentou 
diversas limitações, que afetaram especialmente os 
países e grupos mais vulneráveis. O pacote de resposta 
à aprendizagem a distância enfrentou vários desafios que 
cercearam seu alcance, participação e qualidade. Cinco 
tipos de restrições foram particularmente relevantes na 
América Latina e no Caribe: (I) as condições irregulares da 
conectividade na região; (ii) o acesso limitado aos dispo-
sitivos necessários ao ensino a distância, especialmente 
para grupos vulneráveis; (iii) as complexidades da   im-
plementação da estratégia de resposta específica, sujeita 
a diferentes pontos positivos, limitações e requisitos de 
cada canal de aprendizagem a distância; (iv) falta de pre-
paração dos professores para a aprendizagem remota; e (v) 
restrições institucionais. Na verdade, dados recentes com-
pilados para 12 países na América Latina e Caribe demons-
tram que somente 1 em cada 4 domicílios possui acesso à 
Internet (Figura 3), com diferenças significativas entre os 
países. Por exemplo, enquanto 40% de todos os domicí-
lios em países como Panamá e Colômbia relatam ter aces-
so à internet, esse indicador é inferior a 15% em países 
como a Guatemala e Haiti. A qualidade da conectividade 
também é uma restrição importante para a escolaridade 

e a aprendizagem e grupos vulneráveis, como estudantes 
afrodescendentes têm acesso significativamente mais li-
mitado à internet e a um computador em casa, em com-
paração com seus colegas não afrodescendentes. Novas 
evidências regionais confirmam que a prestação de edu-
cação remota, especialmente com as múltiplas limitações 
mencionadas acima, não conseguiu garantir o engajamen-
to nas atividades educacionais em casa e na qualidade da 
aprendizagem. Ficou evidente, portanto, que, mesmo no 
melhor cenário, a aprendizagem remota ficou longe de ser 
um substituto perfeito para a educação presencial.

A evidência disponível, relativamente limitada até o 
momento, sobre o impacto da pandemia na escolarida-
de indica um importante choque na frequência escolar 
durante a aprendizagem remota para todas as crianças 
e jovens, mais forte para os mais vulneráveis. Antes da 
epidemia de COVID-19, a população fora da escola, tanto 
em termos absolutos quanto como parcela da população 
em idade escolar, foi diminuindo consistentemente ao 
longo do tempo em todos os níveis educacionais. Evidên-
cias coletadas pela Pesquisa Telefônica de Alta Frequência 
(HFPS) demonstraram que em meados de 2021, quando 
a maioria das escolas da região ainda estava totalmente 

Figura 3. Acesso à Internet em determinados  países 
de toda a América Latina e Caribe (%), último ano 
disponível
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Fuente: Elaboración propia basada en Barrón-Rodríguez et al. (2021a). Nota: 
Datos de 20 países de ALC, incluyendo los últimos datos disponibles para 
cada país.

Figura 4. Taxas de frequência antes e durante 
a pandemia, em determinados países (%), 
Fevereiro 2020 versus maio/julho de 2021
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Fonte: Elaboração própria tomando por base a biblioteca de microdados da 
pesquisa telefônica de alta frequência (HFPS) do Grupo Banco Mundial.
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ou em grande parte fechada, a frequência escolar havia 
caído, em média 12% com relação aos seus valores pré-
-pandêmicos (Figura 4), com diferenças importantes entre 
os países. Essa queda foi mais acentuada para os grupos 
de renda mais baixa. 

No final de 2021, quando as escolas estavam reabrindo, 
o impacto na escolaridade parecia limitado em certos 
países, com um aumento muito pequeno na população 
de 6 a 14 anos fora da escola, mas os riscos de evasões 
futuras de crianças e adolescentes exigem atenção con-
tínua. No final de 2021, em determinados países, usando 
outros indicadores, o impacto sobre as taxas de frequên-
cia/matrículas parecia limitado. Custos de oportunidade 
da escolaridade reduzidos, políticas de transferência de 
renda, taxas de aprovação automática, entre outros fato-
res, podem ter desempenhado um papel neste resultado. 
No entanto, dados de quatro países, representando cerca 
de 40% da população de 6 a 14 anos em idade escolar da 
região, revelam um pequeno aumento médio de crianças 
de 6 a 14 anos fora da escola. Adicionalmente, a recupe-
ração econômica relativamente lenta, o baixo engajamen-
to e baixa frequência durante o fechamento de escolas, 
o dano psicológico e as perdas de aprendizagem podem 
levar a grandes choques no abandono escolar em 2022 e 
além, o que poderia reverter as tendências na população 
fora da escola, tanto para crianças quanto para adolescen-
tes e, especialmente, para os mais vulneráveis. 

Embora os efeitos principais sobre o engajamento e o 
abandono escolar talvez ainda não estejam claros neste 
momento, a pandemia deverá ter um grande impacto 
sobre os resultados da aprendizagem e desenvolvimen-
to de habilidades, corroendo as já debilitadas bases 
dos sistemas educacionais da América Latina e do Ca-
ribe. Antes da epidemia de COVID-19, a região já era ca-
racterizada por uma profunda crise de aprendizagem. De 
acordo com os resultados da melhor medição pré-pandê-
mica do aproveitamento dos alunos na região - resultados 
do ERCE 2019 - o estudante médio na América Latina e 
Caribe sofreu com a profunda ausência de habilidades bá-
sicas essenciais, a saber: capacidade de ler e escrever e 
fazer contas. Na metade do ensino fundamental (3ª série), 
praticamente 50% dos alunos da região estavam abaixo 
dos níveis mínimos de proficiência (MPL) em matemática 
e linguagem; ao final do ensino fundamental, a situação 
era significativamente pior: 69% dos alunos da 6ª série 
estavam abaixo do MPL em leitura e 83% estavam abai-
xo do MPL em matemática. Estima-se que a chegada da 
pandemia tenha acarretado uma crise dentro da crise. É es-
perado um forte impacto negativo na aprendizagem por 

causa da limitação do alcance, engajamento e qualidade 
da aprendizagem remota. 

Simulações utilizando dados observados ao longo do 
fechamento das escolas até hoje anteveem grandes per-
das de aprendizagem para a região, confirmadas por 
evidências anteriores. Estimativas atualizadas usando 
diferentes premissas sobre a duração da reabertura par-
cial e a eficácia da aprendizagem remota demonstram 
uma perda de 1 a 1,8 anos de escolaridade ajustados pela 
aprendizagem (LAYS), com perda de 1,5 LAYS em um ce-
nário de pandemia intermediário. Essas perdas de apren-
dizagem traduzem-se em uma diminuição significativa de 
rendimentos e produtividade equivalentes a uma queda de 
cerca de 12% em rendimentos ao longo da vida para um es-
tudante na escola hoje sob um cenário intermediário. Em 
um cenário intermediário, as pontuações médias no ERCE 
deverão cair em cerca de 6,3% (ou 45 pontos), tanto em 
notas quanto em disciplinas. Os resultados da simulação 
para a 3ª e 6ª séries indicam que todos os países teriam 
pontuações médias piores do que em 2013. Em outras pa-
lavras, as pontuações médias em leitura e matemática cai-
riam para níveis de mais de 10 anos atrás (Figuras 5 e 6), 
em um contexto no qual as melhorias já eram muito baixas. 
Em termos ponderados, estima-se que a proporção de alu-
nos da 3ª e 6ª séries que não conseguem entender e in-
terpretar adequadamente um texto de extensão moderada 
tenha aumentado, em média, de 37 para 50% e de 62 para 
82%, respectivamente. E aumenta na aprendizagem da po-
breza para ser a mais íngreme do mundo de acordo com 
as últimas estimativas do Banco Mundial, a proporção de 
“pobres de aprendizagem” pode ter aumentado de 52% em 
2019 para 79% como resultado da pandemia. Evidências 
recentes coletadas para São Paulo e, mais recentemente, 
para o estado mexicano de Guanajuato, parecem reforçar 
ainda mais as simulações. Embora as pontuações e as es-
calas de pontuação não sejam comparáveis, as quedas per-
centuais no ensino fundamental (variando de 8% a 19%) 
são comparáveis, ou até mais acentuadas; os resultados da 
5ª série para São Paulo são equivalentes às pontuações 
alcançadas 10 anos atrás ou mais. Embora as evidências 
ainda sejam muito escassas, as competências transferí-
veis, que incluem habilidades como solução de problemas, 
resiliência e habilidades de comunicação e que, como está 
demonstrado, influenciam a capacidade de acumular com-
petências no futuro, incluindo competências fundamen-
tais, também podem ter sido impactadas negativamente. 

Em média, as crianças das primeiras séries, crianças 
mais jovens e crianças de situação socioeconômica 
mais baixa, têm sido desproporcionalmente afetadas 
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por perdas de aprendizagem segundo evidências an-
teriores, criando as condições para uma crise geracio-
nal e maior desigualdade. Os resultados de São Paulo 
demonstram declínios muito mais acentuados para a 5ª 
série do que para a 9ª e 12ª séries e os dados do Méxi-
co também exibem quedas mais fortes no ensino funda-
mental do que no ensino médio. As evidências ainda são 
muito limitadas sobre a educação pré-primária e tam-
bém indicam perdas importantes. Os dados do México 
também apresentam quedas fortes para os estudantes 
de renda mais baixa, com perdas de 32% nas pontua-
ções em matemática para estudantes de baixa renda em 
comparação com 25% para os estudantes de renda mais 
alta. Outras evidências na região e fora dela apontam 
para declínios mais acentuados para grupos mais vulne-
ráveis. As estudantes do sexo feminino também parecem 
ter sido mais impactadas pelas perdas de aprendizagem, 
o que sugere a distribuição desigual das responsabilida-
des domésticas. Associadas ao impacto na escolaridade, 
essas perdas de aprendizagem criam as condições para 
uma importante crise entre gerações, caso as políticas 
certas não sejam implementadas, com foco duplo na es-
colaridade e na recuperação da aprendizagem a partir 
de tenra idade. Isso ainda é mais verdadeiro para os es-
tudantes mais vulneráveis, que correm um risco espe-
cialmente alto de abandonar a escola no futuro próximo, 
caso não tenham o apoio urgente à aprendizagem, com 
grandes implicações potenciais de desigualdade. 

A pandemia também afetou a saúde psicossocial e o 
bem-estar de professores e estudantes, e mostrou, ao 
mesmo tempo, a importância das competências digi-
tais. Evidências recentes sobre a pós-pandemia apontam 
para uma deterioração do bem-estar das crianças e ado-
lescentes em todos os níveis educacionais, prejudicando 
sua disposição para aprender e indicando uma crise de 
saúde mental dentro da crise. Ao mesmo tempo, a pande-
mia também revelou grandes lacunas nas habilidades di-
gitais, enquanto oferece oportunidades para a melhoria 
dessas habilidades. Mais do que nunca, os sistemas edu-
cacionais e as escolas foram pressionados a adotar ferra-
mentas que pressupunham um certo grau de competência 
digital. Isso causou grande tensão nos professores, alunos 
e pais, embora também tenha aumentado a exposição a 
essas aptidões e oportunidades para reforçar as ferramen-
tas e estratégias destinadas a desenvolver essas compe-
tências críticas.

Embora a recuperação tenha começado, a gravidade da 
crise requer ação abrangente e sustentada, e este re-
latório procura contribuir a esta cruzada, fornecendo 
orientações claras aos formuladores de políticas edu-
cacionais na América Latina e no Caribe. O documento 
baseia-se em uma iniciativa anterior que reuniu três or-
ganizações internacionais como o Grupo Banco Mundial 
(WBG), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNI-
CEF) e a Organização das Nações Unidas para Educação, 

Figura 5. TERCE 2013, ERCE 2019 simulações de  
pontuações em leitura de 2022  

Figura 6. TERCE 2013, ERCE 2019 simulações de 
pontuações em matemática de 2022
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Ciência e Cultura (UNESCO) que, em parceria com o Diá-
logo Interamericano (IAD), unem forças para elevar o 
padrão (e destacar o senso de urgência) para a grande 
agenda futura de recuperação da escolaridade e da apren-
dizagem. Na realidade, caso não seja adotada uma ação 
urgente e sustentada, toda uma geração pode sofrer con-
sequências profundas e duradouras na acumulação do seu 
capital humano. 

A principal recomendação da política é clara: a recupe-
ração deve concentrar-se em duas estratégias essen-
ciais, o retorno às aulas e a recuperação das perdas de 
aprendizagem (Figura 7). O “retorno à escola” tem por 
objetivo, como principal prioridade, que todas as esco-
las reabram e que todos os alunos que estavam frequen-
tando as aulas antes da pandemia, possam voltar à es-
cola e lá permanecer. Dois motivos principais confirmam 
a lógica essencial desta estratégia. Em primeiro lugar, a 
COVID-19 representa baixo risco à saúde das populações 
mais jovens. Segundo, competências básicas não são de-
senvolvidas adequadamente em casa. Uma vez na esco-
la, os estudantes também precisam estar aprendendo e 
recuperar-se das significativas perdas de aprendizagem. 
Portanto, é preciso adotar ações para compensar essas 
perdas e acelerar (“recuperação das perdas de aprendi-
zagem e aceleração”). Para obter êxito, essa agenda dupla 
de escolaridade e aprendizagem exigirá que sejam abor-
dados os desafios psicossociais desencadeados pela pan-
demia, além de continuar a tratar da lacuna digital que 
está dificultando uma resposta articulada. Integrados a 
todas essas prioridades estão o apoio aos professores e 
diretores de escolas e a garantia de recursos adequados, 

utilizados de forma eficiente, para tornar essa implemen-
tação possível. 

O retorno à escola e a recomposição das perdas de 
aprendizagem requerem a implementação de quatro 
compromissos alinhados com esta agenda (Figura 8) 
e com as prioridades apresentadas pelo Grupo Banco 
Mundial, IAD, UNESCO e UNICEF. Esses incluem: (I) um 
compromisso com a escolaridade - de modo a garantir que 
nenhum aluno fique atrasado e/ou abandone a escola; 
(ii) um compromisso com a aprendizagem e o bem-estar - 
para priorizar as habilidades básicas e promover níveis 
apropriados de formação de capital humano ao longo do 
caminho; (iii) um compromisso com os professores – para 
garantir que os professores sejam sempre valorizados e 
apoiados; e (iv) um compromisso com o apoio e o finan-
ciamento - na medida em que a agenda de recuperação 
educacional é responsabilidade de todos e precisa de 
recursos suficientes e utilizados de forma inteligente 
para sua implementação. Este relatório oferece um ro-
teiro para verificar quais são as medidas, programas, 
intervenções e estratégias sólidas para alcançar os três 
primeiros compromissos, ao mesmo tempo em que as-
sinala os riscos e oportunidades para alcançar o quarto 
compromisso.

O primeiro passo para apoiar o retorno às atividades 
escolares é voltar ao ensino presencial, concluindo o 
processo de reabertura de escolas e tornando-o susten-
tável. Para garantir um retorno seguro ao ensino presen-
cial é importante empregar protocolos de saúde e higie-
ne adequados ao contexto e priorizar os professores no 
processo de vacinação. As estratégias de reabertura das 

Figura 7. O caminho para a recuperação e a aceleração na LAC
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escolas precisam ser coerentes, flexíveis, comunicadas e 
adotadas com clareza por todos os interessados. No pro-
cesso de priorização da reabertura de escolas, a abertura 
das instituições de educação infantil e ensino fundamen-
tal devem ser uma importante prioridade, por todos os 
motivos acima.

Escolas abertas não são suficientes para assegurar o 
aprendizado: os países precisam certificar-se de que 
dispõem de um conjunto de políticas inteligentes para 
estimular a matrícula e a frequência. Embora dados so-
bre matrícula e frequência ainda sejam limitados, é pre-
ciso fazer todo o esforço para assegurar a renovação da 
matrícula e evitar abandonos em 2022 e 2023, além de 
impedir atuais ou futuros afastamentos da vida escolar, 
aproveitando o que já vem funcionando, com ênfase es-
pecial nas crianças e jovens mais vulneráveis. Três prin-
cipais motivos inter-relacionados tornarão esses esforços 
especialmente críticos: (i) os custos de oportunidade da 
escolaridade podem aumentar, acompanhando as mu-
danças no mercado de mão de obra; (ii) as restrições fi-
nanceiras podem permanecer obrigatórias ou até aumen-
tar uma vez que o foco retorna ao ensino presencial por 
causa da lenta recuperação; e (iii) as lacunas de apren-
dizagem acumuladas durante o fechamento das escolas 

ficarão evidentes. Nesse contexto, o foco deve recair so-
bre políticas inteligentes para estimular a matrícula e a 
frequência. Tomando por base as boas práticas revisadas 
neste relatório, as intervenções devem aproveitar dife-
rentes incentivos, com ênfase na manutenção e aumento 
da demanda por escolaridade. Essas intervenções podem 
incluir campanhas informativas para a rematrícula; au-
mento das transferências de renda, flexibilização de suas 
condicionalidades; garantia de materiais e serviços aces-
síveis para todos; e direcionamento de apoio adicional 
para grupos vulneráveis específicos, com simultâneo au-
mento de políticas de recuperação das perdas de apren-
dizagem. É possível encontrar exemplos de políticas de 
transferência de renda eficazes em muitos países da re-
gião, incluindo Brasil, México e Colômbia. Essas políticas 
devem ser complementadas por sistemas de alerta pre-
ventivo para identificar os estudantes em maior risco de 
abandono e evasão escolar.

Em primeiro lugar, a estratégia de retorno à escola 
deve ser acompanhada por uma estratégia agressiva 
para recuperar e aumentar as competências funda-
mentais. Diante das imensas perdas de aprendizagem e 
da expectativa de impactos no abandono escolar, esta é 
uma prioridade ainda mais urgente. Essa estratégia deve 

Figura 8. Os quatro compromissos da recuperação da educação na LAC
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incluir três prioridades: (I) consolidação curricular com 
ênfase nas habilidades básicas e transferíveis, definindo o 
que os alunos devem aprender; (ii) avaliação dos atuais ní-
veis de aprendizagem para diagnosticar adequadamente a 
abrangência, profundidade e características das perdas de 
aprendizagem; e (iii) aproveitar as decisões curriculares e 
a avaliação dos prejuízos para a aprendizagem, interven-
ções capazes de fornecer a necessária (e presumivelmente 
acelerada) recuperação das aprendizagens. As restrições 
institucionais e de prestação de serviços subjacentes tam-
bém terão que ser abordadas e os países devem priori-
zar o máximo possível as práticas e programas existentes, 
melhorando-os e ampliando-os com base em novas lições. 

Os países devem continuar a priorizar as habilidades 
básicas. Com base nos esforços empreendidos durante a 
pandemia, eles devem concentrar-se nas habilidades bá-
sicas em seus currículos de curto e longo prazos e a profi-
ciência nessas habilidades deve ser mensurada. A pande-
mia pode ser uma oportunidade para reiterar a importância 
das habilidades e como aprimorá-las durante o ciclo de 
aprendizagem permanente e, ao mesmo tempo, reorientar 
o ensino e a aprendizagem nas habilidades básicas.

As avaliações da aprendizagem devem ser urgentemen-
te priorizadas, com ênfase nas avaliações formativas. 
Iniciativas de avaliação complementares precisam ser ur-
gentemente reforçadas em todos os lugares para diagnosti-
car os verdadeiros níveis de aprendizagem dos estudantes, 
incluindo as recentes perdas de aprendizagem com forte 
ênfase nas avaliações formativas. Na última década, países 
como Brasil, Chile, México e Uruguai lançaram avaliações 
que são disponibilizadas para as escolas e os professores 
administrarem, dar nota, analisar e utilizar para aprimo-
rar práticas pedagógicas; outros países estão dando os 
primeiros passos nessa direção. As avaliações formativas 
têm o potencial de ser integradas a abordagens pedagógi-
cas, medir habilidades transferíveis e ser replicadas e am-
pliadas a um custo relativamente baixo. Ao mesmo tempo, 
avaliações padronizadas internacionais, regionais e/ou na-
cionais devem continuar a ser promovidas para gerar da-
dos semelhantes para comparar perdas de aprendizagem 
e informar políticas educacionais no contexto de uma cul-
tura de avaliação robusta, na qual as avaliações trabalhem 
juntas para, em última análise, melhorar a aprendizagem.

Programas de recuperação de aprendizagem devem ser 
ampliados. Estima-se que as perdas de aprendizagem se-
jam generalizadas e que a heterogeneidade da aprendi-
zagem tenha aumentado, exigindo uma intensificação de 
reformas, iniciativas e programas para a recuperação. Isso 

pode basear-se em programas pré-existentes já avaliados 
(Figura 9) ou em novos programas lançados em resposta à 
pandemia, desde que comecem a ser monitorados e ava-
liados. Todos os programas devem focar na alfabetização 
básica e na habilidade em aritmética. Bons sistemas de 
monitoramento e avaliação e o fortalecimento de capaci-
dades institucionais para a implementação em escala se-
rão essenciais.

Os países que desejarem implementar programas de re-
cuperação de aprendizagem em escala precisarão pres-
tar atenção a questões e características críticas que 
conduzam à escalabilidade. Embora não haja informa-
ções sobre custo unitário para a maioria dos programas, 
de acordo com as características críticas para adaptar e 
ampliar as evidências dos programas como “Ensinando 
no nível correto”, podem ser particularmente promisso-
res para recuperar e acelerar. Contudo, outros programas 
podem ser menos exigentes em termos de formação. A 
instrução direcionada possui forte potencial de também 
acelerar a aprendizagem no longo prazo. O apoio à rápida 
recuperação na educação na primeira infância ajudará a 
enfrentar a falta de disponibilidade para aprender.

A recuperação e o aprimoramento da escolaridade e 
da aprendizagem também exigirão uma forte ênfase na 

Figura 9. Exemplos de programas de correção na 
aprendizagem e recuperação na LAC
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saúde psicossocial e no bem-estar. Os países devem im-
plantar avaliações diagnósticas para fornecer dados opor-
tunos sobre os efeitos da pandemia na saúde psicossocial 
e no bem-estar e planejar estratégias para abordá-los. 
Alguns países, como Chile e Equador vêm se esforçando 
para promover abordagens de recuperação equilibradas, 
que incluam aspectos relacionados ao bem-estar.

A recuperação e o aprimoramento da aprendizagem 
também exigirão um esforço concentrado nas lacunas 
digitais. Ao mesmo tempo, as iniciativas para conectar fa-
mílias e escolas devem continuar, com ênfase no acesso e 
na qualidade da Internet, que ainda são muito irregulares 
na região. Isso precisa ser associado aos equipamentos e 
dispositivos apropriados e à melhoria das aptidões digi-
tais dos alunos e professores e envolve o indispensável 
fortalecimento institucional. Avaliações periódicas das 
habilidades digitais devem ser apoiadas.

Os professores precisam receber apoio ao longo de 
todo o esforço de recuperação. A ampliação de avalia-
ções diagnósticas e programas de recuperação da apren-
dizagem exigirá professores suficientes e formados. Pro-
fessores, tutores e outros implementadores precisam ser 
formados e receber apoio sobre como direcionar a instru-
ção, ensinando no nível certo dos alunos. Também é pre-
ciso reforçar as habilidades digitais dos professores para 
fazer o melhor uso das soluções tecnológicas, inclusive 
por meio de estruturas de competências digitais. Final-
mente, na condição de primeiros contatos, os professores 
também precisam ser formados para fornecer apoio psico-
lógico aos estudantes, sem esquecer de que sua própria 
saúde e bem-estar.

Finalmente, os países também têm uma importante 
agenda de defesa e financiamento para o futuro, com 

oportunidades de parcerias e melhorias de eficiência. 
Uma ampla base de compromisso e resposta é essencial 
para evitar que o choque exógeno sofrido pelos 170 mi-
lhões de estudantes da América Latina e Caribe, que pas-
saram por um verdadeiro turbilhão educacional, acabe se 
tornando uma tragédia educacional com grandes impli-
cações econômicas e sociais. A região precisa priorizar o 
orçamento da educação em primeiro lugar. O pacote de 
recuperação da escolaridade e aprendizagem possui um 
“preço”. A melhoria da segurança das escolas tem um cus-
to, assim como a implementação de programas em escala 
para apoiar a frequência escolar e promover a recupera-
ção das perdas de aprendizagem. Estima-se que sejam ne-
cessários US$47 bilhões para conectar a região à Internet 
para fins educacionais até 2030. Não obstante o papel pri-
mordial dos ministérios da educação e do financiamento 
público, a resposta pode também beneficiar-se das muitas 
parcerias e alianças entre ministérios, setores público e 
privado, governos e a sociedade civil desenvolvidas du-
rante a pandemia. Um maior fortalecimento e desenvol-
vimento dessas parcerias é uma oportunidade oferecida 
pela crise. Finalmente, existe também potencial para me-
lhorias de eficiência de modo a complementar os esforços 
de financiamento adicional. Os países podem fundamen-
tar-se em dados e tecnologia para melhorar a prestação 
de serviços por meio de sistemas robustos de informação, 
monitoramento e avaliação, plataformas para aprimorar a 
aprendizagem direcionada ou ainda o emprego inovador e 
sustentável de aprendizagem remota e híbrida. Apesar de 
a agenda das reformas institucionais necessárias ser mui-
to mais ampla, a crise e a resposta à pandemia também 
demonstraram o quanto é importante apoiar os diretores 
de escola e alinhar incentivos e capacidades entre as par-
tes interessadas para implementar respostas bem-sucedi-
das. Os países também devem aproveitar esses esforços 
para utilizar recursos com mais eficiência.
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A pandemia de COVID-19 gerou uma tripla crise na região da ALC. Foi a região com o maior número de mortes por 

milhão de habitantes relacionadas à COVID-19. Foi também a região que sofreu o maior declínio económico e aquela 

com as piores perspectivas económicas a médio prazo. Por último, mas não menos importante, ALC está dentro do 

grupo de regiões com maior duração de fechamento de escolas, até o momento.

A pandemia teve um enorme impacto nos resultados de aprendizagem e no desenvolvimento de habilidades na ALC, 

aprofundando as bases já fracas sobre as quais seus sistemas educacionais são apoiados. Estima-se que o aluno médio 

na ALC tenha perdido, até o momento, entre 1 e 1,8 anos de escolaridade, ajustados pela aprendizagem. As pontuações 

médias do ensino fundamental em leitura e matemática podem ter caído para níveis de mais de 10 anos atrás.

A principal recomendação de política é simples: a recuperação deve se concentrar em duas estratégias essenciais, 

retornar à escola e recuperar-se das perdas de aprendizado. Essa dupla agenda deve se concentrar em quatro 

compromissos principais: (a) colocar a recuperação da educação no topo das prioridades da agenda pública; (b) 

reintegrar todas as crianças e adolescentes que abandonaram a escola e garantir que permaneçam na escola; (c) 

recuperar o aprendizado perdido e garantir o bem-estar socioemocional de crianças e adolescentes; e (d) valorizar, 

apoiar e formar professores.
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