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Apresentação 

Em meados de março de 2020, em que foi decretado o estado de calamidade pública no 

Brasil devido à pandemia da Covid-19, houve a exigência de uma mudança restritiva nas 

atividades escolares, assim como em tantas outras. O horizonte incerto, quanto ao retorno 

presencial da vida nas escolas, demandou a busca e a aplicação de estratégias para elaboração 

das aulas em formatos não presenciais. 

O deslocamento para a organização de um ensino remoto tornou-se uma realidade, ainda 

que limitado pelas reais condições tecnológicas das escolas e dos estudantes, assim como pela 

formação docente adequada para orientar e atuar no contexto não presencial.  

A suspensão das atividades letivas presenciais gerou a obrigatoriedade dos professores e 

estudantes migrarem para a realidade online, transferindo e transpondo práticas pedagógicas 

típicas dos territórios físicos de aprendizagem, naquilo que tem sido designado por ensino remoto 

de emergência. Enquanto docentes, nos reinventamos para garantir o direito à educação aos 

estudantes no contexto das medidas de isolamento e distanciamento social devido.  

Esta obra contempla relatos decorrentes de experiências vivenciadas neste contexto, de 

modo a abarcar procedimentos e resultados de ações educativas em diversas áreas do 

conhecimento. Consideramos que essa foi uma fase importante de transição em que os 

professores desenvolveram e/ou aprenderam a utilizar sistemas de plataformas de 

aprendizagem on-line. O compartilhamento dos relatos pretende contribuir na elaboração e 

execução de novas propostas pedagógicas, buscando transitar de um ensino remoto de 

emergência, importante numa primeira fase, para uma educação digital em redes de qualidade, 

também para além dos tempos de pandemia. 

 

Boa leitura! 

 

Prof. Dr. João Vitor Teodoro 
Profa. Dra. Inês Mendes Pinto 

(Organizadores) 
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Capítulo 1 

A SALA DE AULA INVERTIDA NO ENSINO DE LIBRAS COMO SEGUNDA LÍNGUA: UM 

ESTUDO DE CASO NO FORMATO REMOTO 

FLIPPED CLASSROOM IN BRAZILIAN SIGN LANGUAGE TEACHING AS A SECOND LANGUAGE: A CASE 

STUDY IN REMOTE FORMAT 

Cauê Jucá Ferreira Marques1 
Maria Viviane da Silva Rodrigues2 

Luís André da Silva Araujo3 
Francisco Robério Sales Soares4 

Antônia de Fátima Freire de Oliveira5 
 

RESUMO 
Este estudo tem como objetivo descrever as percepções dos estudantes do curso avançado de 
Libras da Facility Acesso, instituição privada localizada no município de Canindé – CE, acerca da 
utilização da sala de aula invertida no ensino remoto, adotado em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus no ano de 2021. Utilizou-se a técnica em função da necessidade de contato dos 
discentes com a língua-alvo, dificultada nos momentos síncronos (webconferências) pela 
conectividade instável à internet. Desse modo, videoaulas produzidas em Libras facilitaram esse 
contato. Após a vivência com a metodologia, aplicou-se questionário misto virtual via Google 
Forms com seis (06) participantes, que apontaram, em suas respostas, para a efetividade da sala 
de aula invertida no ensino de Libras como L2 na instituição. Sugere-se estudos sistemáticos de 
maior amplitude que investiguem, em caráter global, a eficácia da técnica no ensino de Libras para 
ouvintes.  
Palavras-Chave: Ensino Remoto. Língua Brasileira de Sinais como L2. Metodologias Ativas. Sala 
de Aula Invertida. 
 
ABSTRACT 
This study aims to describe the perceptions of students of the Advanced Libras course at Facility 
Access, a private institution located in the municipality of Canindé - CE, regarding the use of the 
flipped classroom in remote education, adopted due to the pandemic of the new coronavirus in 
2021. The technique was used due to the students' need for contact with the target language, 
which was made difficult in synchronous moments (web conferences) by unstable internet 
connectivity. In this way, video classes produced in Libras facilitated this contact. After the 
experience with the methodology, a virtual mixed questionnaire was applied via Google Forms with 
six (06) participants, who pointed out, in their answers, to the effectiveness of the flipped classroom 
in teaching Libras as L2 in the institution. We suggest systematic studies of greater scope that 
investigate, globally, the effectiveness of the technique in teaching Libras to listeners. 
Keywords: Remote Education. Brazilian Sign Language as L2. Active Methodologies. Flipped 
classroom. 

 

1. Introdução 

 No ano de 2020, por conta do estado de calamidade pública e do isolamento social 

recomendado pelas autoridades sanitárias em decorrência da pandemia do novo coronavírus, as 

instituições de ensino de todo o país precisaram repensar, em caráter de emergência, as suas 

concepções. Nesse contexto, a Facility Acesso, instituição privada com fins lucrativos localizada 

                                                             
1 Estudante de Licenciatura em Letras Libras – Universidade Federal do Ceará (UFC); Professor/Monitor de Libras – 
Facility Acesso; cacajucaf@gmail.com  
2 Estudante de Licenciatura em Letras Libras – Universidade Federal do Ceará (UFC); vivi.mvsr26@gmail.com  
3 Estudante de Licenciatura em Letras Libras – Universidade Federal do Ceará (UFC); luis.andre.ufc@gmail.com  
4 Estudante de Licenciatura em Letras Libras – UNIASSELVI; Instrutor de Libras – Facility Acesso; 
librasfacility@gmail.com  
5 Especialista em Libras – Faculdade Kurios (FAK); Diretora – Facility Acesso; librasfacility@gmail.com  

mailto:cacajucaf@gmail.com
mailto:vivi.mvsr26@gmail.com
mailto:luis.andre.ufc@gmail.com
mailto:librasfacility@gmail.com
mailto:librasfacility@gmail.com
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em Canindé, no interior do Ceará, acompanhou a tomada de decisão a nível nacional e adotou o 

formato remoto para prosseguimento das atividades didáticas. 

 Nesse período, foram recorrentes as críticas dos discentes, sobretudo em relação à pouca 

interação com produções e discursos em Libras e à insuficiência das aulas expositivas para 

desenvolvimento da aprendizagem. Assim, encontrou-se aporte teórico e prático nas metodologias 

ativas, técnicas de ensino voltadas à autonomia dos estudantes. Dentre elas, destaca-se a sala de 

aula invertida, aplicada com o objetivo de propiciar aos alunos o contato com a Libras, que, 

segundo a literatura especializada, é essencial à aquisição de segunda-língua (L2). 

 Este trabalho tem como objetivo descrever as percepções dos estudantes do curso 

avançado de Libras da Facility Acesso acerca da utilização da sala de aula invertida no ensino de 

Libras como L2 no formato remoto, durante o mês de fevereiro de 2021. Participaram da pesquisa 

seis (06) dos onze (11) estudantes do curso, tendo em vista que, dentre os critérios de inclusão, 

exigia-se a participação em todas as etapas da técnica. Os resultados foram coletados por meio 

de formulário eletrônico, disponibilizado após preenchimento do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE, e analisados à luz da literatura. 

 Desse modo, o estudo organiza-se da seguinte forma: i) descrição do campo da pesquisa, 

uma apresentação da instituição e do curso de que trata o trabalho (GESSER, 2012); ii) discussão 

sobre o ensino de Libras em tempos de pandemia, uma síntese das experiências no ensino 

remoto, incluindo as principais dificuldades; iii) apresentação das metodologias ativas enquanto 

estratégias de mediação (MORAN, 2015; BERBEL, 2011; FREIRE, 2017; DIESEL et. al., 2017); iv) 

definição de sala de aula invertida e justificativa para a sua aplicação (BERGMANN; SAMS, 2018); 

v) metodologia, pensada  sobretudo a partir de Gil (2019) e Brasil (2016); vi) resultados e 

discussão, a apresentação dos principais achados à luz da literatura específica; v) por fim, as 

considerações finais, um apanhado que salienta as contribuições do estudo e destaca possíveis 

lacunas, indicando pesquisas complementares.  

 

2. Ensino de Libras como L2 nos Sertões de Canindé – CE  

 A cidade de Canindé localiza-se no Sertão Central cearense e dista 130km da capital do 

estado. No meio cultural, o município se destaca pelos Tesouros Vivos da cultura popular; a 

economia é movimentada pelo turismo religioso e pela agricultura; e no contexto educacional, 

ocupa a última posição nos índices de analfabetismo dos Sertões de Canindé6 (CEARÁ, 2018; 

2020). 

É nesse cenário que surge a Facility Acesso, instituição privada com fins lucrativos que, 

desde a sua fundação, em setembro de 2014, oferta cursos livres de Libras como L2 em duas 

modalidades: i) básico – com vistas à comunicação funcional entre ouvintes e surdos; ii) avançado 

– denominado Técnicas de Tradução e Interpretação, destinado à preparação dos discentes para 

a banca de avaliação para ingresso no curso de formação de Tradutores e Intérpretes de Libras. 

                                                             
6 Região de Planejamento do Estado do Ceará que engloba os municípios de Boa Viagem, Canindé, Caridade, Itatira, 
Madalena e Paramoti (CEARÁ, 2018). 
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 Acerca da primeira modalidade, Gesser (2012) enumera diversos elementos que levam 

um ouvinte (não surdo) a desenvolver interesse pelo aprendizado de Libras. Em seus estudos, a 

autora encontra um perfil heterogêneo do alunado, composto principalmente por educadores, 

familiares de surdos e outros, motivados por fatores diversos. Nesse sentido, cabe ao professor de 

Libras conhecer o perfil da sua turma em específico para traçar estratégias de ensino que a 

contemple e, para além do desenvolvimento da comunicação em Libras, leve-a a reconhecer as 

questões culturais e políticas que permeiam a língua. 

 Em relação à segunda modalidade, escopo do presente trabalho, a autora elucida: “[...] 

ensinar a língua para quem atua como intérprete não deveria seguir a mesma abordagem do 

ensino para um familiar de surdo, por exemplo.” (GESSER, 2012, p.44). É fato que não se trata de 

um curso para intérpretes, muito menos de formação destes profissionais. Por outro lado, diferente 

da primeira modalidade, há um perfil mais homogêneo do alunado: candidatos a uma vaga no 

curso de formação de intérpretes. Desse modo, as estratégias de mediação, avaliação e 

acompanhamento são mais facilmente traçadas a partir desse perfil.  

 É de se esperar, portanto, que os matriculados nas turmas do curso avançado já 

desempenhem certo grau de fluência7 na língua e compreendam seus aspectos linguísticos, 

comunicativos, socioculturais e políticos. Nesse cenário, a instituição preza, principalmente, pelo 

estímulo à conversação, compreensão, produção e intepretação de textos em Libras. 

 

3. Ensino de Libras como L2 em tempos de pandemia 

 Em tempos de pandemia, a atuação e o perfil dos profissionais das mais diversas áreas 

precisam ser revistos em caráter de emergência. No ano de 2020, em decorrência do estado de 

calamidade pública decretado no Estado do Ceará por conta do novo coronavírus, as instituições 

educacionais públicas e privadas precisaram repensar estratégias de ensino para respeitar o 

isolamento social exigido pelo governo e recomendado pelas autoridades sanitárias (CEARÁ, 

2020). 

 Em cumprimento ao decreto, a Facility Acesso optou, inicialmente, pela interrupção das 

atividades didáticas. Todavia, considerando as particularidades do ensino e da aquisição de L2, 

entre elas a necessidade de comunicação e contato na e pela língua, a instituição determinou a 

retomada das atividades no formato remoto, que, diferente da Educação à Distância (EaD), 

caracteriza-se pela sincronia e pela interação por meios virtuais (UFRGS, 2020). Sobre a hipótese 

da interação para aquisição de segunda língua, adotada pelos professores da Facility Acesso, 

Paiva (2014, p. 101-102) comenta que “os aprendizes de língua precisam ser participantes ativos 

quando recebem input, pois ouvir apenas novas estruturas linguísticas não é suficiente para a 

aprendizagem bem-sucedida de uma língua”. 

 No cotidiano das aulas remotas, especificamente no curso avançado, notou-se certa 

dificuldade na compreensão das produções em Libras nos momentos síncronos, devido às 

                                                             
7 O termo fluência é aqui utilizado segundo o conceito de Scaramucci (2000) para “saber uma língua”, que envolve as 
habilidades de compreensão e produção.  
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constantes falhas na conexão à internet. Essa problemática, aliada ao fato de que as aulas 

remotas expositivas eram alvo de recorrentes críticas dos discentes, levou a instituição a procurar 

estratégias de mediação capazes de garantir aprendizado equivalente ao formato presencial e 

suprir as necessidades dos estudantes. 

 Para tanto, os planos de curso foram repensados sob o aporte teórico e metodológico das 

metodologias ativas, em especial a sala de aula invertida. 

 

4. Metodologias Ativas 

 As discussões acerca das metodologias e estratégias de ensino permeiam a Educação 

desde os seus primórdios. Freire (2017) destaca a urgência do rompimento com a educação 

bancária e a adoção de métodos dialógicos, centrados na aprendizagem e no aluno, que deve ser 

protagonista do seu aprendizado. Isso, no entanto, representa tamanho desafio aos atores do 

processo, afinal rever o seu papel pode ser desconfortável. Curiosamente, o termo “desafio” é 

também utilizado por Berbel (2011, p. 29) para definir as metodologias ativas (MA): 

“[...] as Metodologias Ativas baseiam-se em formas de desenvolver o processo de 
aprender, utilizando experiências reais ou simuladas, visando às condições de 
solucionar, com sucesso, desafios advindos das atividades essenciais da prática 
social, em diferentes contextos.” 

 Em sua definição, Berbel destaca as vivências e a prática social como elementos centrais 

das MA. A autora recorre, ainda, às experiências de Paulo Freire com educação de adultos para 

salientar que, apesar de atuais, os debates e proposições acercas dessas estratégias de ensino 

não são recentes.  

 Dialogando com os pressupostos freireanos, Moran (2015), por sua vez, argumenta que a 

escola tradicional desconsidera elementos como heterogeneidade, competências cognitivas 

diversas, habilidades socioemocionais, cooperação, entre outros; e pondera que os métodos 

tradicionais – que Freire (2017) denomina de educação bancária – já não fazem mais sentido, 

afinal, com o advento e popularização da internet, o acesso à informação tornou-se cada vez mais 

fácil, integrando tudo e todos no eixo espaço-tempo. 

 Corroborando com Berbel (2011), o autor defende o desafio e a experiência real como 

pressupostos maiores para experiências exitosas em educação. Para ele, é necessário, portanto, 

a redefinição do conceito de escola enquanto espaço; do papel do professor – agora chamado de 

mediador ou orientador –; do aluno, não mais como sujeito passivo do ensino, mas como 

protagonista da aprendizagem; e da tecnologia, que passa a ser aliada e importante instrumento 

de possibilitação do ensinar e do aprender (MORÁN, 2015). 

Ainda do ponto de vista da aprendizagem, as MA dialogam com os estudos de Ausubel, 

que defende a aprendizagem significativa; com interacionismo vigotskiano; com a crítica de Dewey 

à educação descontextualizada; e, como já mencionado, com a leitura crítica de mundo proposta 

por Freire (DIESEL et. al., 2017). 
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 Estudiosos das metodologias ativas apresentam diversas técnicas, que têm em comum a 

fuga do tradicionalismo, a participação ativa e protagonista do aprendiz, os desafios e a 

contextualização com o cotidiano. Entre elas destacamos a Sala de Aula Invertida, objeto de 

estudo deste trabalho. (BERBEL, 2011; MORÁN, 2015). 

 

5. A Sala de Aula Invertida 

 A sala de aula invertida surgiu8 a partir de uma experiência exitosa dos educadores 

Jonathan Bergmann e Aaron Sams em uma escola da Califórnia. Entre os anos de 2007 e 2008, 

preocupados com a inassiduidade dos discentes por conta da prática de esportes e outras 

atividades, os professores desenvolveram um método que, aliado ao advento da internet, consistia 

na gravação e disponibilização de aulas previamente ao encontro presencial, onde o tempo seria 

utilizado para resolução de atividades, práticas de laboratório e esclarecimento de dúvidas. Os 

resultados dessa prática apontaram para melhor desempenho dos estudantes e maior interesse 

pela disciplina lecionada (BERGMANN; SAMS, 2018). 

 Acerca da necessidade de se compreender o perfil do alunado para o planejamento das 

estratégias didáticas, também comentado por Gesser (2012) ao se referir ao aprendiz ouvinte de 

Libras, os autores comentam: “A inversão da sala de aula estabelece um referencial que oferece 

aos estudantes uma educação personalizada, ajustada sob medida às suas necessidades 

individuais. [...] A personalização da educação é uma proposta de solução.” (BERGMANN; SAMS, 

2018, p. 25). Nesse sentido, a personalização rompe com o modelo tradicional de educação, que 

surgiu e perdura até a atualidade sob a premissa da homogeneidade, da eficiência e, sobretudo, 

da passividade dos alunos. 

 Sob a perspectiva do educador, os autores destacam que a maioria dos profissionais que 

reproduziram a técnica revelaram sentir-se mais livres e confortáveis para desempenhar sua 

função, afinal o sujeito da aprendizagem passa a ser o aluno, agora mais autônomo e responsável 

pelo seu aprendizado, não o professor, que assume o papel de mediador e provedor de feedback 

especializado. Diante disso, uma professora entrevistada pelos autores relata  

“Lecionar sob o modelo tradicional era exaustivo. Eu me sentia como se tivesse de 
‘representar um papel’, o que exigia energia, entusiasmo e esforço constantes do tipo 
‘você está em um palco’.[...] Consegui entrar em aula para observar o trabalho dos 
alunos. Não estou dizendo com isso que agora apenas me recosto e tomo café — 
continuo me ocupando das interações pessoais, face a face; trabalhando com os 
estudantes que enfrentam dificuldades; lidando com problemas de alunos de que eu 
nunca tratara antes; e realmente passando a conhecer os estudantes. Apenas o ônus 
da aprendizagem mudou de mãos. [...] Como educadora, não posso obrigar ninguém a 
aprender — os alunos precisam aceitar a responsabilidade disso por si próprios. E 
esse método os induz a perceber com clareza tal realidade — oferecendo-lhes 
ambiente estruturado para garantir o sucesso” (BERGMANN; SAMS, 2018, p. 37) 

 Além disso, a metodologia contribui significativamente para a otimização do tempo de 

aula, afinal as aulas expositivas e/ou leitura de textos relativos à teoria deixam de ocupar espaço 

                                                             
8 “Não propusemos o termo sala de aula invertida. Ninguém é ‘dono’ dessa designação. Não existe essa coisa 
denominada sala de aula invertida, embora ela tenha se popularizado nas diversas mídias.” (BERGMANN; SAMS, 
2018, p. 24). 
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no cronograma da aula presencial. Desse modo, os autores comparam a disposição das etapas 

de uma aula tradicional e de uma sala de aula invertida, como pode-se observar no Quadro 1. 

Quadro 1 – Comparação do uso do tempo nas salas de aula tradicional e invertida.  

Sala de aula tradicional Sala de aula invertida 

Atividade Tempo Atividade Tempo 

Atividade de aquecimento 5 minutos Atividade de aquecimento 5 minutos 

Repasse do dever de casa da noite 

anterior 

20 minutos Perguntas e respostas 

sobre o vídeo 

10 minutos 

Preleção de novo conteúdo 30 – 45 

minutos 

Prática orientada e 

independente e/ou 

atividade de laboratório 

75 minutos 

Prática orientada e independente e/ou 

atividade de laboratório 

20 – 35 

minutos 

  

Fonte: Bergmann e Sams (2018) 

 Em paralelo, Bergmann e Sams (2018) sugerem a utilização de métodos de estudo 

inovadores pelos estudantes, como a técnica Pomodoro e o Método Cornell; e de metodologias 

ativas combinadas.  

 No que se refere ao ensino de Libras como L2 por meio da Sala de Aula Invertida, 

experiências exitosas são apresentadas pela literatura. Canto e Vargas (2020), relatando 

experiência semelhante em uma escola do Ensino Médio, citam as metodologias ativas como 

potencializadoras do engajamento e da participação dos estudantes, bem como da criticidade dos 

mesmos em relação à sua produção. Já Vilela e Azevedo (2019), por sua vez, apontam para a 

importância de técnicas inovadoras também para a formação do professor de Libras como L2, 

destacando a sala de aula invertida como essencial para a aquisição da língua e otimização do 

tempo. 

 

6. Metodologia 

 Trata-se de um estudo de caso que busca identificar as percepções dos estudantes do 

curso avançado de Libras da Facility Acesso acerca da aplicação da Sala de Aula Invertida como 

estratégia de mediação da aprendizagem de Libras como segunda língua (L2) no formato remoto, 

adotado pela instituição no ano de 2021 em decorrência do isolamento social imposto pela 

pandemia do novo coronavírus.  

O estudo configura-se como descritivo transversal, pois, como preconiza Gil (2019), 

descreve e caracteriza um grupo em determinado momento de sua história. Desse modo, o 

trabalho adota a abordagem quantitativa, pois busca encontrar os índices de satisfação e estímulo 

ao aprendizado por meio da sala de aula invertida; e qualitativa, na medida em que analisa os 

dados à luz da teoria, levanta hipóteses e infere. 
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 Inicialmente, em 30 de janeiro de 2021, percebeu-se uma lacuna no processo formativo 

dos discentes durante as aulas remotas: o pouco contato com produções e discursos em Libras. 

Nesse sentido, discutiu-se em reuniões pedagógicas a necessidade de estratégias de mediação 

que suprissem essa carência. Em consenso, docente e monitor do curso optaram pela aplicação 

da Sala de Aula Invertida, preconizada por Bergmann e Sams (2018), no Módulo 3 – Uso do 

Espaço, do curso avançado de Libras. Para tanto, executaram-se as etapas de gravação e 

disponibilização da videoaula em Libras considerando o nível linguístico da turma, o perfil 

estudante-trabalhador da maioria e o acesso de todos às ferramentas tecnológicas. No vídeo, 

foram apresentados conceitos, exemplos e propostas de atividades sobre a temática. Após as 

edições, a aula foi disponibilizada na plataforma YouTube. 

 Em 6 de fevereiro de 2021, por meio de webconferência previamente agendada, pôde-se, 

coletivamente, discutir, tirar dúvidas e compartilhar as produções individuais (atividades propostas 

na videoaula). 

 Posteriormente, elaborou-se questionário misto, ou seja, composto de perguntas abertas e 

fechadas aos participantes da técnica. Após leitura e preenchimento de Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), elaborado de acordo com a Resolução Nº510, de 07 de abril de 2016 

do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2016), realizou-se a coleta de dados. 

Como critério de participação, era necessário ter vivenciado todas as etapas da sala de 

aula invertida, a saber: i) visualização da videoaula; ii) participação na webconferência; iii) 

realização e apresentação da atividade. Desse modo, seis (06) participantes responderam ao 

questionário disponibilizado via Google Forms. No Quadro 2, pode-se ver o perfil dos 

respondentes. 

 

Quadro 2 – Perfil dos respondentes 

ALUNO GÊNERO IDADE PROFISSÃO 

A Feminino 15 Estudante 

B Feminino 39 Consultora Óptica 

C Feminino 23 Nenhuma 

D Feminino 31 Visitadora Social 

E Feminino 24 Professora 

F Feminino 22 Professora 

                             Fonte: Autores 

 Os dados foram analisados e apresentados sob o aporte da literatura especializada. 
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7. Resultados e discussão  

 Como já mencionado, um dos principais fatores que levaram à utilização da sala de aula 

invertida no ensino de Libras é a necessidade de que os discentes tenham contato com produções 

na língua. Nesse sentido, questionados acerca do favorecimento desse contato por meio da 

metodologia, cinco (05) alunos responderam positivamente, enquanto um (01) mostrou-se 

indiferente. Como pode-se observar no Gráfico 1, os resultados sugerem eficácia da estratégia 

nesse sentido. 

Gráfico 1 – Você acha que a sala de aula invertida no ensino remoto favoreceu o seu 

contato com produções em Libras? 

 

Fonte: Autores. 

 Confirmando o estímulo à compreensão de textos em Libras como um dos objetivos 

atingidos, o aluno relata: “É uma metodologia bastante interessante por propiciar um contato mais 

próximo com a língua.” (Aluno F). De maneira complementar, outro aluno sugere que a técnica 

“Nos instiga a buscar a compreensão trazendo assim mais conhecimento quando nos deparamos 

com novos sinais” (Aluno B). Desse modo, não apenas a questão vocabular, mas contextual e 

cultural, são contempladas pela sala de aula invertida para o ensino de Libras como L2.  

 Em sequência, considerando a sincronicidade como característica do ensino remoto e a 

hipótese da interação (PAIVA, 2014) como abordagem adotada pela instituição, todos os seis (06) 

respondentes apontaram que as webconferências foram esclarecedoras em relação ao 

vocabulário, ao conteúdo e às atividades propostas. Nesse sentido, o aluno D afirma: “Quando a 

webconferência se inicia, as informações que não foram compreendidas são claramente 

explicadas. Achei um método muito enriquecedor para o aluno”. Em decorrência, o tempo de aula  

foi otimizado, garantindo espaço considerável para produção de atividades e práticas, 

corroborando com o apontamento de Bergmann e Sams (2018), que ressaltam, a partir da 

utilização da técnica, maior número de exercícios na língua-alvo. 

 Diante do exposto, a sala de aula invertida parece favorecer, com êxito, a imersão e o 

contato com a língua. Todavia, cabe investigar o nível de atratividade da técnica de acordo com a 

percepção dos estudantes. 

83%

0%

17%

Sim Não Indiferente
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 Apesar de todos os seis (06) respondentes considerarem a sala de aula invertida mais 

estimulante ao aprendizado que as aulas expositivas no ensino remoto, cinco (05) consideram-na 

mais atrativa que as aulas expositivas, como pode-se observar no gráfico 2. O dado é positivo do 

ponto de vista da avaliação da técnica, mas compete aos docentes analisar os estilos de 

aprendizagem individuais e coletivos da turma a fim de aplicar estratégias de ensino que 

contemplem a todos. 

 

Gráfico 2 – Atratividade e estímulo da técnica à aprendizagem             

 

                       Fonte: Autores. 

 Considerando o perfil estudante-trabalhador de 2/3 (dois terços) dos respondentes, a sala 

de aula invertida apresenta-se, ainda, como estratégia de flexibilização de horários, que seria 

impossível no formato presencial (BERGMANN; SAMS, 2018), como nos relata o aluno B: 

“[...]possibilita observar e ficarmos mais atentos aos vídeos, tendo também a oportunidade de 

visualizar quantas vezes achamos necessário. Duplicou a chance de entendimento, por termos a 

chance de assistir o vídeo e em seguida tirarmos as dúvidas”. O depoimento do aluno confirma a 

flexibilização e otimização do tempo por meio da técnica, que, além disso, favorece a autonomia  

dos discentes no seu processo de aprendizagem, conforme relato: “Além disso, faz com que os 

alunos saiam da comodidade do ‘assistir aula’ e passem para a prática” (Aluno E). 

 As metodologias ativas configuram-se como novas formas de aprendizagem que colocam 

o “aprendiz” não como receptor de informações, mas como protagonista, partícipe da construção 

de conceitos e do desenvolvimento da aprendizagem (BERBEL, 2011; MORAN, 2015). Nesse 

sentido, o comentário do Aluno E traduz a perspectiva teórica e comprova, em termos práticos, a 

eficácia da técnica não apenas na aquisição da Libras como L2, mas na formação de estudantes 

autônomos e, consequentemente, críticos da sua própria aprendizagem. 

 Em síntese, a maioria dos respondentes deseja participar de momentos semelhantes 

futuramente, como pode-se observar no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 - Numa escala de 0 a 10, onde zero significa nenhum interesse e 10 significa total 

interesse, o quão interessado você ficou em participar de outras experiências de sala de 

aula invertida no aprendizado de Libras? 

 

                 Fonte: Autores. 

 Cabe destacar, ainda, que, embora a avaliação da técnica, em linhas gerais, tenha sido 

positiva, as especificidades de cada estudante em relação à conectividade, manejo tecnológico, 

conteúdo, entre outros, devem ser consideradas no planejamento da aplicação de metodologias 

ativas quaisquer, como revela o aluno A: “Só tive um pouco de dificuldade por conta do conteúdo, 

que foi bem difícil, e por causa da Internet também, mas fora isso, foi uma aula mais divertida e 

dinâmica, que favorece o aprendizado mais rápido.” 

 Por fim, o aluno C alerta: “Seria interessante também vídeoaulas no final de uma aula 

para a atividade que foi proposta no vídeo ser discutida na aula seguinte”. Bergmann e Sams 

(2018) sugerem a utilização de outras metodologias ativas combinadas à sala de aula invertida, o 

que agregaria, mais ainda, autonomia e dinamicidade ao processo. 

 

8. Considerações Finais 

 Os achados aqui apresentados são inconclusivos, dada a transversalidade do estudo. Por 

outro lado, a experiência relatada sugere que a utilização da sala de aula invertida no formato 

remoto pode ser exitosa e favorecer o contato de aprendizes de Libras com produções na língua, 

fato que, segundo literatura especializada, é fundamental para o aprendizado de L2. Além disso, 

as particularidades da turma, da instituição e da abordagem de cada docente devem de ser 

consideradas. 

 Sugere-se, portanto, novos estudos de caráter sistemático com maior amplitude, que 

investiguem a eficácia da técnica no ensino de Libras como segunda língua no formato presencial 

e remoto. 

 Destarte, a experiência aqui relatada identifica a sala de aula invertida como estratégia 

positiva para atender as demandas dos estudantes da Facility Acesso no que tange ao contato 
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com produções em Libras, à necessidade de interação e às críticas ao ensino por meio de aulas 

expositivas.  
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Capítulo 2 

ATENÇÃO ÀS GESTANTES E PUÉRPERAS UTILIZANDO AS MÍDIAS E TECNOLOGIAS 

ACESSÍVEIS EM TEMPOS E PANDEMIA COVID-19 

ATTENTION TO PREGNANT AND PREGNANT WOMEN USING ACCESSIBLE MEDIA AND TECHNOLOGIES IN 

TIMES AND PANDEMIA COVID-19 

Esteffany Vaz Pierot1 
Maria Clara Nascimento Oliveira2 

Luíza Alves da Silva3 
Girzia Sammya Tajra Rocha4 

 

RESUMO 

A COVID-19 foi identificada pela primeira vez em humanos em dezembro de 2019, na cidade de 
Wuhan, na China. Desde a fase inicial da infeção e deste problema generalizado de saúde pública 
que se prestou uma atenção especial às grávidas e aos recém-nascidos. Para se adaptar a essa 
realidade, novas medidas, recomendações e protocolos foram criados. O objetivo do presente 
trabalho é relatar a experiência acadêmica de alunos de enfermagem durante a extensão 
“PROJETO COVID-19: atenção às gestantes e puérperas utilizando as mídias e tecnologias 
acessíveis”. Realizou-se atividades de educação em saúde, principalmente sobre as dúvidas e 
incertezas do ciclo gravídico-puerperal no período da pandemia. Ao desenvolver atividades com 
uso de ferramentas tecnológicas é possível atender de maneira ágil, oportuna, e direta as 
mulheres no ciclo gravídico-puerperal e articulada com as informações veiculadas pelos órgãos, 
instituições e serviços de saúde.     
Palavras- chave: Gestantes; Puérperas; Mídias Digitais 
 
ABSTRACT  
COVID-19 was first identified in humans in December 2019 in the city of Wuhan, China. Since the 
initial phase of the infection and this general public health problem, special attention has been paid 
to pregnant women and newborns. To adapt to this reality, new measures, recommendations and 
protocols were created. The objective of the present work is to report the academic experience of 
nursing students during the extension “PROJECT COVID-19: attention to pregnant women and 
puerperal women using accessible media and technologies”. Health education activities were 
carried out, mainly about the doubts and uncertainties of the pregnancy-puerperal cycle during the 
pandemic period. When developing activities using technological tools, it is possible to assist 
women in the pregnancy-puerperal cycle in an agile, timely, and direct manner and articulated with 
the information conveyed by health agencies, institutions and services. 
Keywords: Pregnant women; Postpartum women; Digital Media. 
 

INTRODUÇÃO 

A doença resultante da infeção com o novo coronavírus SARS-COV-2 e designada 

COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde (OMS), foi identificada pela primeira vez em 

humanos em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China (RODRIGUES; BARROS, 2020). 

O novo coronavírus, SARS-COV-2, agente etiológico da Covid-19, tem se propagado no mundo 

inteiro de maneira rápida, vulnerabilizando, dentre outros grupos, as gestantes. Diante das 

complicações para a gestação e o feto, faz-se necessário refletir sobre o estar gestante em 

tempos de pandemia da Covid-19 e a importância do cuidado profissional, sobretudo de 
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enfermeiras, a fim de superar os inúmeros desafios que permeiam esse contexto (ESTRELA et al., 

2020). 

A gestação é uma fase de diversas probabilidades e inseguranças para muitas mulheres. 

O surgimento da pandemia de COVID-19 aumentou questionamentos e medos neste público, com 

o adiamento de consultas e exames da rotina de pré-natal e as medidas de isolamento social 

vigentes para conter o aumento do número de pessoas contagiadas com a doença. Patologias de 

origem viral em sua maioria possuem desfechos obstétricos ruins, quando relacionamos a saúde 

materna, transmissão vertical e infecções perinatais (FAGUNDES et.al., 2020). 

O atual cenário da pandemia do COVID-19 pode  ser  considerando  como  um  evento 

estressante para gestantes e puérperas neste momento.  O medo da contaminação na gestação e 

como será o momento do parto e o pós-parto para aquelas com diagnostico para COVID-19 é 

incerto, pois não há dados na literatura científica sobre o potencial de transmissibilidade vertical de 

mãe para filho e sobre a presença do vírus em placenta, líquido amniótico, sangue do cordão 

umbilical ou leite materno. Há estudos em andamento em diversos  países  que  visam 

compreender os impactos da pandemia para este grupo populacional. A realidade de países de 

média e baixa renda, como o Brasil, sugere que os efeitos diretos da contaminação por COVID-19 

entre as gestantes podem ser mais graves em áreas de difícil acesso aos serviços de saúde, com 

escassez de profissionais treinados e equipamentos adequados, como ventiladores, e onde outras 

doenças infecciosas e a desnutrição sejam mais comuns (BRUNO; NEVES 2020). 

Os primeiros dados epidemiológicos indicam pior evolução e maior mortalidade para os 

pacientes com COVID-19 portadores de doenças crônicas, como cardiopatia e hipertensão 

arterial. O Ministério da Saúde do Brasil expandiu esse grupo de alto risco para grávidas, 

puérperas e mulheres após aborto. Evidências epidemiológicas anteriores sugerem fortemente 

que as mulheres grávidas têm um risco aumentado de doenças graves e morte por infecções 

virais durante pandemias, como a gripe (AVILA; CARAVLHO, 2020). 

Durante a pandemia de influenza H1N1 de 2009, grávidas apresentaram um maior risco 

de pneumonia grave, SDRA, ventilação mecânica e óbito quando comparadas com não grávidas 

em idade reprodutiva. Embora a maioria das infecções por coronavírus humano seja leve, as 

epidemias severas de SARS e MERS obtiveram resultados semelhantes e pacientes grávidas 

demonstraram ser mais propensas a desenvolver disfunção de órgãos e chegar ao óbito. Cogita-

se, então, que gestantes podem ser mais suscetíveis à infecção por COVID-19 do que a 

população em geral (LUO; YIN, 2020). 

 Desde a fase inicial da infeção e deste problema generalizado de saúde pública que se 

prestou uma atenção especial às grávidas e aos recém-nascidos. Há uma preocupação 

emergente relativamente ao risco potencial de transmissão vertical (da mãe para o feto) do vírus 

SARS-COV-2 no período intrauterino com o potencial de malformações, mas também durante o 

parto e a amamentação; igualmente, é importante determinar os potenciais efeitos adversos da 

COVID-19 no decurso da gravidez (RODRIGUES; BARROS, 2020). 
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O acesso dificultado das gestantes aos serviços de saúde, ocasionado pelo fechamento e 

reorganização dos serviços da atenção básica para acolher aos pacientes com COVID-19, e as 

medidas de distanciamento social atrasam o deslocamento dessas mulheres que já sofrem com a 

sobrecarga de atividades domésticas e cuidado com possíveis outros filhos, idosos sob seus 

cuidados, dentre outros (SHEFFIELD, 2020). 

Para se adaptar a essa realidade, novas medidas, recomendações e protocolos foram 

criados para modificar aqueles utilizados anteriormente, mantendo sempre as consultas de pré-

natal e pós-parto, já que as mesmas são indispensáveis.  Essas modificações devem ser criadas 

com base nos medos e demandas das mulheres grávidas afim de otimizar os serviços de saúde 

fornecendo segurança e bem-estar para essas mulheres, garantindo que as mesmas acessem os 

cuidados de saúde da mulher com risco mínimo de exposição (MASJOUDI et al., 2020). 

As condições hospitalares adquiridas (CHA) são eventos indesejáveis ou adversos que 

afetam diretamente a saúde do paciente e sua experiência no cuidado hospitalar1. Referem-se às 

condições médicas ou complicações desenvolvidas durante o período de internação que não 

estavam presentes no momento da admissão. Geralmente, resultam em custos adicionais, 

gerados tanto pelo aumento na permanência hospitalar quanto pelos cuidados de saúde 

subsequentes. A permanência de pacientes com CHA é, em média, quase quatro vezes maior que 

a de pacientes sem tais complicações (SILVA et al., 2019). 

De acordo com   a   Federação   Brasileira   das   Associações   de   Ginecologia   e   

Obstetrícia (FEBRASGO) no agendamento das consultas de pré-natal e puérperas indispensáveis, 

recomenda-se aumentar o intervalo entre atendimentos, com a finalidade de evitar aglomerações. 

Deve ter disponível dispositivos com álcool gel em todo ambiente de atendimento. Profissionais e 

pacientes devem utilizar o álcool gel e higienizar as mãos continuamente antes e após todo e 

qualquer atendimento, além do uso de máscaras de proteção facial. Os ambientes devem permitir 

a circulação de correntes de ar (FEBRASGO, 2020). 

Destaca-se que a associação da COVID-19 com a gestação demanda o aprofundamento 

da investigação, para assegurar a assistência adequada às mulheres, especialmente durante o 

pré-natal, ações estas que em sua maioria favorecem desfechos positivos tanto para a mãe 

quanto para o recém-nascido (AMORIM et al., 2020). 

O projeto teve por objetivo geral apoiar no enfrentamento da COVID-19 por meio de 

instrumentos de orientação para gestantes, puérperas e comunidade utilizando as mídias e 

tecnologias acessíveis, e como objetivos específicos viabilizar a comunicação e educação em 

saúde de gestantes e puérperas utilizando mídias e tecnologias acessíveis no enfrentamento da 

COVID 19, desenvolvimento de novas práticas de interação e educação em saúde para reforçar a 

promoção e prevenção no período gravídico-puerperal, orientar as gestantes e puérperas sobre a 

nova organização do trabalho em saúde, com estruturação dos fluxos de atendimento e fornecer 

as orientações certas baseado nas evidências disponíveis sobre o novo coronavírus, para ajudar 

as gestantes, puérperas e suas famílias a entender seu risco, identificar sinais e sintomas, impedir 

que ele se espalhe e quais os principais cuidados. 
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Diante do exposto, o objetivo desse presente trabalho é relatar a experiência acadêmica 

de alunos de enfermagem durante a extensão “PROJETO COVID-19: atenção às gestantes e 

puérperas utilizando as mídias e tecnologias acessíveis”. 

 

MÉTODO 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, o qual aborda a vivência 

de acadêmicos de enfermagem durante as atividades práticas do projeto de extensão “PROJETO 

COVID-19: atenção às gestantes e puérperas utilizando as mídias e tecnologias acessíveis”. O 

projeto é desenvolvido através de ações de intervenção educativas utilizando as mídias sociais, 

nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. 

O projeto tem como público alvo gestantes, puérperas e lactantes de Teresina- Piauí. As 

mídias sociais foram escolhidas como veículo de divulgação e contato com o público alvo do 

projeto devido ao atual período de pandemia. As mídias sociais utilizadas no projeto são 

Instagram, Whatsapp e Telegram, o que permite uma abordagem de forma coletiva. 

Previamente ao início das atividades, os alunos integrantes do projeto de extensão, 

realizaram um treinamento de ferramentas em mídias digitais com uma colaboradora do projeto. O 

objetivo desta etapa foi a orientação para a produção de conteúdo adequada ao público alvo, 

maneira atrativa para os seguidores. Os conteúdos foram divulgados no perfil, na rede social 

Instagram©, criado para difundir as ações da extensão (@extensao_covid19), e compartilhados 

nos perfis pessoais dos alunos envolvidos no projeto, permitindo maior alcance de visualização 

dos materiais produzidos. 

Adotou-se como estratégia didática sete stories por dia, com utilização de ferramentas 

como enquetes e perguntas e respostas sobre o tema, vídeos de depoimentos de mães 

compartilhando suas experiências, lives, com profissionais de saúde. No Whatsapp e Telegram, 

foram feitos grupos em que as participantes podem mandar perguntas e recebem informações 

diárias sobre gravidez, puerpério e amamentação. 

 

RESULTADO E DISCUSSÃO 

Houve uma primeira reunião em julho, na qual a coordenadora apresentou os objetivos do 

projeto e as atribuições dos discentes, posteriormente realizou-se o treinamento da equipe de 

trabalho ministrado por um especialista em mídias sociais, visando aperfeiçoar o trabalho na 

captação e difusão do material produzido. 

Após as reuniões e treinamento, os discentes foram divididos em quatro grupos, cada um 

responsável por uma atividade como a criação das mídias sociais do projeto e a seleção dos 

conteúdos para o material educativo. Cada grupo é responsável por apresentar o material 

desenvolvido por ele durante a semana que lhe foi designada. 

Foram trabalhados diversos temas que incluíam saúde da mulher, neonatal e saúde da 

criança. Em média foram apresentados 46 temas, divididos em 10 semanas. Os conteúdos foram 

divulgados no perfil, na rede social Instagram©, criado para difundir as ações da extensão 
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(@extensao_covid19), e compartilhados nos perfis pessoais dos alunos envolvidos no projeto, 

permitindo maior alcance de visualização dos materiais produzidos. 

Essa estratégia de comunicação tem uma abordagem interdisciplinar e multidisciplinar, 

pois viabiliza que os coordenadores, colaboradores e discentes extensionistas reinventem a 

aproximação e educação em saúde para população. 

Embora o modelo tradicional predomine, é possível identificar práticas educativas em 

saúde na APS que buscam superá-lo a partir do uso de diferentes estratégias pedagógicas. Entre 

essas práticas há em comum o objetivo de superar a abordagem focada na patologia e na 

transmissão de informações, considerando o diálogo e a subjetividade dos indivíduos no processo 

educativo. Entendemos por estratégias pedagógicas as condições que permitem o acesso a 

processos de ensino e aprendizagem, compreendendo ferramentas que favorecem ampliação de 

conhecimentos e produção de sentidos (SOARES, et al. 2017). 

Profissionais de saúde, como enfermeiros, psicólogos e nutricionistas, participam de 

entrevistas ao vivo no formato de lives no Instagram (@extensao_covid19), seguindo um 

cronograma previamente elaborado, mediadas por participantes do projeto para debater sobre 

esses assuntos e esclarecer as dúvidas.  

As repercussões da COVID-19 tanto para as mulheres, para os recém-nascidos, suas 

famílias e comunidades, quanto para as equipes de Enfermagem, enfermeiras obstétricas, 

técnicos e auxiliares que atuam na linha de frente, no contexto da atenção obstétrico-neonatal em 

tempos de pandemia, ainda são limitadas. No entanto, sabe-se que surtos como estes podem 

afetar a saúde e ameaçar os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, no nível individual e 

coletivo, com implicações na dinâmica e organização dos serviços de saúde, bem como na vida 

das pessoas (ALVES et al., 2020). 

A internet possibilitou o crescimento da comunicação, uma busca mais ampla e facilitada 

por informação, à disseminação do conhecimento por meio de diversas plataformas 

e, a interação através de áudio, vídeo e leitura ( BARTELE; NETO, 2019) 

Nas postagens foram tratados os temas do ciclo gravido puerperal da mulher nesse 

momento de isolamento social de acordo com um cronograma prévio dos temas. No qual foram 

elaborados conteúdos para o Whatsapp e Telegram, com mensagens acolhedoras que visam 

apresentar o conteúdo diário de maneira que promova a interação das mulheres e para Instagram 

no formato de stories com enquetes informações interativas, feed com postagens simples e um 

IGTV durante a semana e lives abordando o que deve ser evitado nas visitas sociais domiciliares 

à mãe e ao recém-nascido, e destacando os principais cuidados caso elas aconteçam, orientou-se 

as principais medidas de segurança a serem adotas como manter o distanciamento, uso de 

máscara e evitar manuseio do recém-nascido por muitas pessoas, enfatizando a lavagem das 

mãos com água e sabão ou álcool gel 70% (BRASIL, 2020).  

O profissional de enfermagem, por apresentar destaque nas estratégias de educação em 

saúde a nível de atenção básica, deve adaptar-se às novas demandas a fim de manter o cuidado 

continuado de qualidade (GOMES; SANTOS, 2017; ESTRELA et al., 2020). Nesse sentido, a nova 
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perspectiva consequente a pandemia, evidenciou a necessidade de ações em educação em 

saúde voltadas a mulheres no ciclo gravídico-puerperal em isolamento social, levando até estas 

informações relevantes e confiáveis em linguagem acessível. 

O puerpério, quarenta dias pós-parto, é um momento desafiador no qual ocorre a 

adaptação da puérpera as novas demandas maternas, por conta da pandemia as mulheres estão 

enfrentando esta nova realidade distantes dos seus familiares e amigos restringindo assim sua 

rede de apoio, essencial nesse momento, logo compartilham-se dicas para lidar com o puerpério e 

a pandemia, como transformar o tempo de isolamento num momento de cuidado e conexão com o 

seu filho e o isolamento social não significa estar sozinha, é importante partilhar este momento 

único com as pessoas próximas, através de telefonemas, vídeo chamadas ou qualquer outra 

forma de se sentir ligada aos outros (OLZA, 2020).    

O projeto compartilha essas informações para o público de maneira simples e direcionada 

para que não ocorra um “excesso” de informação gerando ansiedade, prezando pela qualidade e 

não quantidade de informação. 

            

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O profissional de enfermagem está em contato direto com o paciente, no entanto diante 

das regras do distanciamento social, o processo cuidar tornou-se ainda mais complexo. Tendo em 

vista esse contexto, as mulheres sentem-se inseguras diante dos problemas que podem surgir 

durante o ciclo gravídico-puerperal.  

As instituições universitárias têm direcionado suas atividades de extensão para os mais 

diversos aspectos ligados ao novo coronavírus, abordando-os com destaque na área da saúde e, 

especialmente, na Enfermagem. Projetos como este tem recebido visibilidade e espaço no âmbito 

universitário tendo em vista seu potencial inovador como um meio de oferta de experiências que 

somente a grade curricular não lhe permitiria vivenciar. 

Ao desenvolver atividades com uso de ferramentas tecnológicas, as mídias sociais 

Instagram, Whatsapp e Telegram, é possível atender de maneira ágil, oportuna, direta as 

mulheres, articulando informações veiculadas pelos órgãos, instituições e serviços de saúde. 

Dessa forma, o projeto de extensão “PROJETO COVID-19: atenção às gestantes e puérperas 

utilizando as mídias e tecnologias acessíveis” consegue promover intervenções educativas por 

meio da interação e compartilhamento de informações. 

Atividades online, cursos gratuitos disponíveis, reuniões remotas, bem como novos modos 

de ser/estar no trabalho podem ser espaços de educação permanente e de aprimoramento 

contínuo em relação ao cuidado às mulheres e recém-nascidos. Distantes fisicamente, mas ainda 

mais conectados socialmente com a utilização da ferramenta da rede da internet tornou-se a 

realidade nesse tempo de pandemia do COVID-19 (ALVES et al., 2020). 

A inserção de mídias digitais nos processos educacionais favorece a mudança de 

realidades, muitas vezes taxadas como impossíveis de solucionar, utilizando como ferramentas 

situações de aprendizagens ricas, interativas, de baixo custo e ampla acessibilidade, onde o 
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público alvo teve oportunidade de manifestar dúvidas, sentimentos e experiências vividas, sendo 

proporcionado a este um feedback integral, com embasamento científico e uso de linguagem 

adequada para entendimento das orientações realizadas. 

Para os discentes é imprescindível a participação neste projeto diante do cenário atual, 

pois com ele é possível proporcionar orientação para a população por veículos diferentes do 

usado diariamente durante a graduação, utilizando as mídias e tecnologias gerando novos 

saberes ao construir e executar os objetivos da extensão. Dessa forma, os alunos realizam 

educação em saúde, uma das principais práticas da Enfermagem e a aproximação por meio de 

mídias digitais mostrou-se como uma maneira efetiva de conectar os pacientes com a comunidade 

acadêmica. 

Assim, ações desenvolvidas pela universidade devem estar em conformidade com os 

debates atuais, visando contribuir e cumprir com seu papel junto à comunidade e à ciência.  
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Capítulo 3 

COMPORTAMENTO SOCIAL DE ADOLESCENTES ESCOLARES EM TEMPOS DE PANDEMIA 

DA COVID-19 

SOCIAL BEHAVIOR OF SCHOOL ADOLESCENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC 
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RESUMO 
Objetivou-se analisar o comportamento social de escolares do ensino médio de uma escola 
municipal do Ceará, Brasil, durante o período de isolamento social na pandemia da COVID-19. 
Estudo transversal e semiquantitativo, em que participaram 41 adolescentes com idades entre 14 
e 19 anos. Utilizou-se de questionário elaborado na plataforma Google Forms, estruturado em 
perguntas fechadas, com escala do tipo Likert com cinco pontos, divulgado em redes sociais, com 
questões sobre os determinantes socioeconômicos e os fatores associados ao distanciamento 
social. Nos primeiros meses da pandemia da COVID-19, os adolescentes escolares tiveram que 
reconstruir a rede de conexões sociais, fazendo com que a maior parte destes permanecessem 
praticamente todo o período em confinamento familiar, com relacionamentos virtuais e ensino 
remoto. 
Palavras-chave: Comportamento Social. Adolescentes Escolares. Pandemia. Isolamento social. 
 

ABSTRACT 
This study aimed to analyze the social behavior of high school students from a municipal school in 
Ceará, Brazil, during the period of social isolation in the COVID-19 pandemic. It was a cross-
sectional and semi-quantitative study comprising 41 adolescents aged between 14 and 19 years. A 
questionnaire designed on Google Forms was applied, which was structured in closed questions 
with a 5-point Likert scale, published on social networks, with questions about socioeconomic 
determinants and factors associated with social distancing. In the first months of the COVID-19 
pandemic, school adolescents had to rebuild their network of social connections, causing most of 
them to remain practically the entire period in family confinement, with virtual relationships and 
online learning. 
Keywords: Social Behavior. School Adolescents. Pandemics. Social Isolation. 
 

Introdução 

A pandemia da COVID-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, é um dos maiores desafios 

para humanidade, causando impactos significativos na vida da população e, consequentemente, 

no sistema de saúde, devido ao alto potencial de transmissão, à exposição de grupos vulneráveis, 

ao risco de contaminação e morte.  

Segundo a Organização de Saúde (OMS), dentre as medidas de recomendação para o 

combate à pandemia, destaca-se o isolamento dos casos suspeitos e o distanciamento social, 

medidas fundamentais para conter o aumento exponencial dos casos da doença e a sobrecarga 

de serviço de saúde (WHO, 2020; HELLEWELL et al., 2020). 

Diante do avanço da transmissão da doença no Brasil, medidas de contenção social foram 

propostas pelo governo federal, por meio do Decreto e da Portaria nº 340, de 30 de março de 
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2020, sobre recomendações referentes a medidas para o enfrentamento da emergência em 

Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) (CEARÁ, 2020).  

Nesse contexto, o Estado do Ceará decretou situação de emergência em saúde, impondo 

medidas para o enfretamento e contenção da infeção humana provocada pelo novo coronavírus. 

Dentre estas, foram propostas o isolamento social (IS), o fechamento de universidades, escolas, 

shoppings e comércios em geral, como meio de restringir o contato entre as pessoas, buscando 

reduzir as chances de contaminação do vírus e proteger a vida de todos, em especial daqueles 

que integram o grupo de risco. 

No Brasil, foram aplicadas e divulgadas pesquisas sobre o isolamento social3. Dentre 

estas, o Datafolha evidenciou que 76% dos brasileiros eram a favor do isolamento no início do 

mês de abril, enquanto que a nível do Estado do Ceará, verificou-se que os jovens estão mais 

vulneráveis à contaminação pela COVID-19, devido ao fato de estarem menos isolados que outros 

segmentos populacionais (DATAFOLHA, 2020; LIMA et al., 2020). 

Existe consenso em toda comunidade científica de que o isolamento social constitui uma 

das mais importantes e eficazes medidas de controle do avanço do vírus. A literatura aponta que o 

isolamento social é uma das principais medidas não farmacológicas para o enfrentamento da 

pandemia da COVID-19 (GARCIA; DUARTE, 2020). 

Nesse cenário, o governo do Estado do Ceará adotou como estratégia de ensino, em 

todos os municípios do estado, a realização de aulas virtuais não presenciais para todos os níveis 

de ensino. Essas atividades são administradas pelas instituições de educação, mediante trabalho 

remoto, em home office, a fim de evitar aglomeração e reduzir o contágio pelo vírus. 

Para Wilder-Smith e Freedman (2020), o acesso às novas tecnologias digitais é uma 

importante ferramenta de comunicação e informação, sendo essenciais para a continuidade do 

processo de ensino e aprendizagem e manutenção da importante relação professor e aluno, em 

momentos de distanciamento social. 

Devido ao isolamento social imposto pelo governo e pelas autoridades sanitárias, 

observaram-se mudanças drásticas nos hábitos e no comportamento dos adolescentes, como 

consequência, os adolescentes passaram por condições estressantes e efeitos psicológicos e 

emocionais adversos, alterando a rotina e os levando para um comportamento desadaptativo 

(CELL ZELIKOWSKY et al., 2018). 

Nesse aspecto, autores apontam alguns fatores estressores durante o isolamento social, 

como afastamento de familiares e amigos, a constante incerteza quanto à duração do isolamento, 

o acúmulo de tarefas durante as atividades de homeschooling, homeworking e rede sociais etc. 

(BROOKS et al., 2020).  

No contexto pandêmico, os adolescentes, focados em mídias e redes sociais, em que, 

diariamente, são divulgadas informações, notícias negativas e fake news, além do afastamento da 

rede de relações sociais. Tudo isso gerou e intensificou os níveis de estresse, ansiedade e 

impactos psicológicos, podendo influenciar o comportamento e a saúde mental dos jovens. 
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Diante do exposto, objetivou-se analisar o comportamento social de adolescentes 

escolares frente ao isolamento social durante a pandemia da COVID-19. 

 

Metodologia  

Estudo elaborado com base no Google Forms, por meio de questionário estruturado com 

treze perguntas fechadas e disseminado em redes sociais (Grupo de WhatsApp), sobre os 

determinantes sociodemográficos e os fatores associados ao comportamento social de 

adolescentes escolares no período da pandemia da COVID-19. 

Estudo transversal e semiquantitativo, realizado em escola pública, localizada em 

município de pequeno porte do Ceará, Brasil. Participaram da pesquisa 41 estudantes 

matriculados no terceiro ano do ensino médio, dos períodos tarde e noite. A faixa etária foi entre 

14 e 19 anos. Não foi necessária identificação dos respondentes, e a participação foi voluntária, 

conforme normas da Resolução 510/16 (BRASIL, 2016). 

Para analisar os aspectos associado ao comportamento social dos escolares durante o 

isolamento social, aplicou-se questionário no formato de pesquisa de opinião, estruturado em 

quatro partes: 1. Questões referentes aos determinantes sociodemográficos dos escolares, 

contendo as variáveis idade, gênero, etnia/raça, procedência, religião, com quem mora e renda 

familiar; 2. Perguntas referentes ao isolamento e impacto dele na vida dos adolescentes com as 

seguintes variáveis: se está ou não isolado, gosta de ficar em casa, qual a rotina diária e como o 

isolamento está afetando o comportamento dos adolescentes escolares; 3. Questões relativas às 

condições emocionais e à necessidade de ajuda de profissionais durante o período de isolamento 

social; 4. Pergunta sobre o sentimento dos adolescentes diante do isolamento social imposto 

durante pela pandemia da COVID-19.  Das questões 9 a 12, usou-se da escala de Likert para 

avaliar os cinco pontos, assinalar 1 para o mais importante, sucessivamente, até cinco para a 

menos importante, para identificar o máximo de dados relacionados aos objetivos (GIL, 2019).  

O instrumento de coleta foi construído na plataforma Formulários Google® e divulgado via 

internet, por meio de aplicativo e redes sociais. A coleta de dados ocorreu nas duas últimas 

semanas do mês de junho de 2020. Obtiveram-se 41 respondentes e foram consideradas todas as 

respostas. A pesquisa reuniu dados dos escolares, especificamente entre aqueles que dispõe de 

algum equipamento digital com acesso à internet.   

Adotou-se o programa Planilhas Google (Google, 2020), cujos dados obtidos foram 

analisados estatisticamente, permitindo a construção de gráficos na forma de coluna e pizza, que 

podem ser visualizados no arquivo do Planilhas Google. 

 

Resultados e Discussão 

Realizou-se análise dos dados sobre o isolamento social em tempos de pandemia da 

COVID- 19 dos 41 respondentes, os quais, em maioria, eram jovens entre 14 e 19 anos, 80,5% 

dos adolescentes eram do sexo feminino e 19,5% do masculino. Em relação à procedência, 69% 
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residentes na zona urbana, enquanto 29% da área rural. Em totalidade, eram estudantes do 

terceiro ano do ensino médio da rede pública de ensino. 

Com relação à etnia/raça, constatou-se que 49,3% eram pardos, 29,3% branco e 19,5% 

amarelos. Relativo à religião, 85,4% eram católicos. Ademais, a maioria dos participantes do 

estudo morava com os pais e irmãos, com renda familiar mensal inferior a dois salários mínimos. 

No universo amostrado, 97,6% afirmaram que estavam em isolamento social, apenas 

2,4% dos adolescentes não estavam cumprindo isolamento. Nesta pesquisa, quando 

questionados a saírem de casa, 56% afirmaram para irem ao supermercado, 22% não saiam em 

momento algum, em isolamento total, 17% gostavam de dar uma volta e apenas 5% saiam para 

casas de amigos.  

Observou-se que a maioria dos adolescentes aderiu ao isolamento social.  O contexto 

pandêmico exige que o direito de ir e vir seja relativizado, diversos procedimentos de controle 

operacionalizados pelo poder público se tornam inevitáveis para evitar o não cumprimento das 

normas de restrições sociais concernentes ao processo de isolamento social, a utilização dessas 

medidas poderá minimizar o mal-estar desse monitoramento sanitário. Saídas restritas para se 

fazer compras no mercado ou na farmácia se tornam eventos essenciais. 

Resultado semelhante de pesquisa realizada com jovens ativos do Programa  Espro – 

Ensino Social Profissionalizante encontrou que estes souberam lidar com a pandemia da COVID-

19 no  período de isolamento social, conforme recomendações dos órgãos governamentais, em 

68% dos jovens saiam  de casa apenas para coisas essenciais, como supermercado, farmácia e 

outros, 18% em casa, 6% saiam de casa apenas para coisas essenciais, caminhar e passear com 

os pets, 5% sempre que necessário, independentemente de ser algo essencial  e 2% não saiam 

(ESPRO, 2020). 

Nessa mesma linha, pesquisa realizada pelo Instituto Opnus constatou que 76% dos 

cearenses da Região do Cariri foram a favor da medida de isolamento social, seguindo as 

recomendações das autoridades de saúde. Nesse caso, é preciso seguir os cuidados: usar 

máscara, evitar o contato próximo, andar com álcool em gel ou 70% e evitar aglomerações, no 

sentido de produzir ou reforçar hábitos de autocuidado, tidos como saudáveis e reduzindo os 

riscos de adoecimento. 

Para 90,2% dos respondentes, relataram que gostavam de ficar em casa, enquanto 9,8% 

não gostavam. Diante da longa permanência domiciliar, pela inerente falta de circulação social, 

talvez os adolescentes reconfigurem novos hábitos, descobrindo novas atividades na rotina diária 

para o enfretamento da pandemia. 

A UNICEF recomenda que nesse período, os pais devem ter atenção especial com 

crianças e adolescentes, respeitando as características típicas dessa fase, como as condutas 

oposicionistas e o retraimento no quarto, junto com a frustração pela impossibilidade de encontros 

com os pares (UNICEF, 2020). 

Quando se questionou sobre a rotina diária dos adolescentes escolares no período da 

pandemia da COVID -19, verificou-se que no componente “ficar sem fazer nada(ócio)”, 39%(16) 
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dos respondentes consideraram sem importância, 34%(14) razoavelmente importante, 22%(9) 

pouco importante, 2,4% (2) muito importante. 

No componente tarefas domésticas, 53,7% (22) dos adolescentes entendiam que era 

muito importante, 19,5%(8) razoavelmente importante, 12,2%(10) acreditavam ser importante e 

pouco importante, respectivamente. 

Observou-se que a maioria dos adolescentes consideraram muito importante realizar 

atividades domésticas em tempos de pandemia da COVID-19, explica-se pelo fato de 80,5% dos 

respondentes ter sido do sexo feminino, normalmente, estas ações são de responsabilidade das 

mulheres, esposas e filhas, sendo a participação masculina compreendida como opcional 

(CYRINO, 2009; BRUSCHINI, 2007; SANTOS; DINIZ, 2011; HIRATA; KERGOAT, 2007; 

ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, 2012a; BORIS, 2014). 

Dessa forma, os afazeres domésticos são impostos exclusivamente ao gênero feminino. 

Assim, são construídos os papéis atribuídos às meninas e aos meninos na perspectiva de gênero.  

Isso indica o contexto sociocultural em que os adolescentes estão inseridos, em que as 

orientações, as regras e as tarefas doméstica são distribuídas pela família e estas normalmente 

para as mulheres. 

Para Moura (1991), a socialização dos afazeres domésticas é um aspecto importante na 

sustentação da convivência da família. Essa pode ser compreendida como o exercício de tarefas 

no âmbito doméstico, realizado pelos membros familiares para o benefício da própria família, sem 

que haja remuneração para isto (BASTOS, 2001). 

A frequência e a intensidade com que as tarefas são realizadas pelas famílias exigem 

colaboração, reciprocidade e interdependência entre os membros. Isto possibilita a atividade 

doméstica ser uma via de transmissão de valores e expressão de sentimentos (BASTOS, 2001). 

Outra situação observada foi a importância do estudo para os adolescentes escolares no 

período de pandemia da COVID 19, 26,8%(11) consideraram muito importante, 24,4%(10) 

razoavelmente importante, 17,1% (14) importante e pouco importante, respectivamente e 14,6% 

(6) sem importância.  

Esse dado revela que a maioria dos escolares consideraram muito importante o estudo 

em momento de pandemia da COVID -19, tendo em vista a realização de atividades remotas, uma 

vez que o ensino presencial foi abruptamente privado dos estudantes. Com isso, observaram-se a 

perda da rotina habitual dos escolares e as limitações do contato social e físico com colegas e 

amigos.  

Ademais, o isolamento social pode ocasionar para adolescentes escolares problemas de 

saúde e mudanças de comportamento, como frustração, diminuição da atividade física, redução 

do rendimento escolar, problemas relacionados ao sono, além dos relativos à falta de contato 

pessoal com colegas, amigos e professores. 

Nessa fase da vida, o papel da rede de amigos tem grande importância, tanto para 

proteção quanto para constituição e identidade (BENER; BHUGRA, 2013), já que os amigos têm 



 

32 ACÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

muitas funções na vida dos adolescentes, o que inclui apoio emocional, espiritual, material, social 

e até em tarefas escolares. 

Para o componente rede social, 26,8%(11) consideraram pouco importante, 24,4%(10) 

razoavelmente importante, 19,5%(16) muito importante e sem importância, respectivamente e 

9,8% (4) importante. 

Esse dado indica que a maioria ponderava o uso de rede sociais pouco importante. A 

utilização da internet cada vez mais frequente tem sido tema de debate, pois se questiona sobre o 

limite aceitável de utilização e as consequências do uso excessivo no desenvolvimento e na saúde 

dos adolescentes utilizadores ((STALD et al., 2014). 

De fato, estudos demonstram o impacto negativo do uso excessivo da internet sobre o 

desenvolvimento psicossocial dos adolescentes, assim como a associação com comportamentos 

suicidas (ideação suicida e tentativas de suicídio), depressão e ansiedade (IACOVELLI; VALENTI, 

2009; KAESS et al., 2014; TONIONI et al., 2012). 

No entanto, as tecnologias da informação revolucionaram as formas de acesso ao saber e 

de comunicação humana, além disso, introduziram a possibilidade de relacionamentos virtuais 

entre pessoas de todo o mundo e ensino remoto com o auxílio das mídias sociais (LIMA et al., 

2012). 

No componente o trabalho para os adolescentes, 29,3%(12) compreenderam como muito 

importante, 26,8%(11) sem importância, 17,1%(7) razoavelmente importante, 14,6%(6) pouco 

importante e 12,2%(5) importante. Todas as variáveis apresentaram resultados significativos, 

sendo que o componente mais importante na rotina dos adolescentes escolares no período da 

pandemia e no isolamento social foram as atividades domésticas (Figura 1). 

 

Figura 1 - Dados percentuais da rotina dos adolescentes escolares em isolamento social. Ceará, 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De modo geral, os adolescentes procuraram organizar uma agenda diária, em 

desenvolverem atividades diárias, de modo a equilibrar os horários, com maior destaque para 

afazeres domésticos, tempo de estudo, trabalho e redes sociais. 

Quando questionados se o período de quarentena estava gerando momentos de tédio, (o 

que faz para amenizar essa situação?) 31,7% dos respondentes assistiam a filmes e séries, 28,8 
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% ficavam em rede sociais e ouviam músicas, respectivamente, enquanto que 12,2% liam livros e 

apenas 3,5% assistiam a programas na TV. Os resultados mostraram destaque para a internet na 

rotina dos adolescentes, que priorizavam o uso no acesso a redes sociais, fazendo-o com 

dispositivos de uso individual e entretenimento (Figura 2). 

Resultado semelhante de pesquisa realizada em tempo normal demostrou, no aspecto 

comportamental, que entre as opções de entretenimento mais procuradas pelos jovens esteve a 

distração com séries e filmes (88%), a aprendizagem de algo novo (50%), acompanhamento livres 

de artistas e músicos (46%), cozinhar (46%), fazer vídeo chamada com amigos e familiares (44%), 

ler e escrever (43%), prática de atividade física (36%), jogar vídeo game (34%) e trabalhos 

manuais (16%) (ESPRO, 2020). 

 

Figura 2 - Ocupação dos adolescentes escolares em momento de tédio no isolamento social. 

Ceará, 2020 

 

  

Quando questionados aos adolescentes, se, nesse período de pandemia da COVID- 19 e 

distanciamento social, foi preciso suporte de algum profissional e de quem, a maioria, 61% 

necessitou da ajuda de professores, 9,8% dentista e 4,6% de psicológico e médico, 

respectivamente (Figura 3).  

Destaca-se que essa relação professor-aluno é essencial, inclusive para sanar muitos dos 

problemas de aprendizagem dos estudantes que podem, em alguns casos, estar atrelados à 

metodologia utilizada pelo professor que, geralmente, é presença marcante no processo de 

avaliação definido por este (OLIVEIRA; SOUZA, 2020).  

Nesse ínterim, Caldeira (2013) ressalta que as manifestações de afeto que, muitas vezes, 

estão presentes na relação professor-estudante, podem contribuir tanto para o aprendizado do 

estudante quanto para evolução do professor como educador (OLIVEIRA; SOUZA, 2020; 

MARQUES, 2020). 

Enfatiza-se que a interação professor e aluno e as relações de afeto são fundamentais 

para o desenvolvimento das competências socioemocionais para promover aprendizagens 

significativas. Entretanto, essas relações escolares que envolvem vínculos afetivos e socialização 

ficam comprometidas, em tempo de isolamento social e pandemia (Figura 3).  
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Figura 3 – Suporte de profissionais aos adolescentes escolares em isolamento social. Ceará, 

2020  

 

 

Investigou-se, também, diante do isolamento social imposto, o sentimento que estava 

gerando nesse período de pandemia da COVID- 19, 39% dos respondentes manifestaram medo 

do futuro, 31,7% ansiedade, 12,2% medo e irritabilidade, respectivamente, e 4,9% solidão (Figura 

4). 

Percebe-se que o isolamento social imposto em virtude da COVID- 19 é um momento de 

crise psicológica, causando sentimento de medo e insegurança em adolescentes, corroborando a 

pesquisa realizada pelo Instituto Opnus, em que 62% dos cearenses tiveram algum sintoma 

emocional durante a pandemia, sendo medo e ansiedade os mais frequentes (INSTITUTO 

OPNUS, 2020).  

O confinamento imposto pela COVID-19 foi descrito como o “maior experimento 

psicológico do mundo”, colocando à prova a capacidade humana de extrair sentido do sofrimento 

e desafiando indivíduos e sociedade, no Brasil e em todo o planeta, a promoverem formas de 

coesão que amorteçam o impacto de experiências-limite na vida mental (VAN HOOF, 2020). 

Em revisão de estudos sobre situações de quarentena, apontou-se alta prevalência de 

efeitos psicológicos negativos, especialmente humor rebaixado e irritabilidade, ao lado de raiva, 

medo e insônia, muitas vezes de longa duração (BROOKS et al., 2000). 

Evidencia-se que os sintomas psicológicos com maiores incidências ressaltados pelos 

adolescentes escolares foram o medo do futuro (39,9%), ansiedade (31,7%), medo e irritabilidade 

(12,2%), respectivamente, e 4,9% solidão, estes sentimentos podem provocar sofrimento psíquico 

e ocasionar o surgimento de transtornos de ansiedade e depressão (Figura 4). 

Autores apontam que o sentimento de inconstância e incerteza geram nos adolescentes, 

manifestações de ansiedade, que podem evoluir a um quadro de depressão, caracterizando-se 

por uma mudança brusca no estilo de vida, acarretando irritabilidade, hábitos alimentares não 

saudáveis ou perda de apetite, sentimento de culpa e perda de interesse por realizar atividades e 

hobbies (CETRON; SIMONE, 2004; WANG et al., 2020). 

A pandemia da COVID-19 tem posto em pauta, sobretudo, a saúde física dos indivíduos e 

a saúde mental, visto que, para além de pensar nos efeitos psicológicos do isolamento social, 
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pesquisadores têm discutido sobre as estratégias de enfrentamento para tornar o período de 

distanciamento social menos estressante (WANG et al., 2020). 

É provável que o isolamento social e o fechamento das escolas resultem em medo do 

futuro dos adolescentes, cujos contatos sociais habituais são restringidos pelas medidas de 

contenção da doença. Embora o isolamento social não seja necessariamente sinônimo de solidão, 

informações precoces no contexto da Covid-19 indicam que mais de um terço dos adolescentes 

relatam altos níveis de solidão e quase metade dos jovens com idades entre 18 e 24 anos esteve 

solitária durante o confinamento (CASTRO, 2020). 

Observa-se que nos primeiros meses de pandemia, os adolescentes escolares tiveram 

que reconstruir a rede de conexões sociais, fazendo com que a maior parte destes 

permanecessem praticamente todo o período em confinamento familiar e relacionamentos virtuais. 

 

Figura 4 – Sentimento dos adolescentes escolares em tempos de Pandemia da COVID-19. 

Ceará, 2020 

 

 

Considerações Finais 

Em 2020, a COVID-19 passou a integrar o panorama do comportamento dos 

adolescentes, com sérios impactos diretos e indiretos para essa população. Mudanças na rotina 

dos adolescentes escolares provocadas pelo isolamento social, como fechamento das escolas, 

privação de engajamento social com os pares e educadores, alteraram o comportamento social 

dos adolescentes. 

No período de distanciamento físico e social, os sintomas psicológicos com maior 

incidência entre os adolescentes respondentes foram: medo do futuro, ansiedade e irritabilidade, 

impactando os contatos sociais habituais pelas medidas de contenção da doença provocada pelo 

novo coronavírus. 

Evidenciou-se que, nos primeiros meses de pandemia, os adolescentes escolares tiveram 

que reconstruir a rede de conexões sociais, fazendo com que a maior parte destes 

permanecessem praticamente todo o período em confinamento familiar, relacionamentos e 

estudos em ambiente de aprendizagem virtual. 

A utilização de internet fez parte da rotina diária dos adolescentes, que priorizaram seu 

uso no acesso a redes sociais, apoio social e entretenimento que, de alguma maneira, 

contribuíram positivamente para o enfrentamento desse momento atípico.  
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É importante destacar as principais limitações do estudo, como desenho do tipo trans-

versal da pesquisa, amostra relativamente pequena e curto período de publicação. No entanto, 

destaca-se que os resultados descritos refletem os benefícios da conectividade, do aprendizado 

ativo, da colaboração e do trabalho coletivo durante o período singular aqui apresentado. 
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Capítulo 4 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS: O ENSINO DE HISTÓRIA NO CONTEXTO PANDÊMICO 

CHALLENGES AND PERSPECTIVES: TEACHING HISTORY IN PANDEMIC CONTEXT 

Andreia Rodrigues de Andrade1 
Francielcio Silva da Costa2 

Noádia da Costa Lima3  
Guilherme Vinícius Silva Romão4 

 

RESUMO 
O presente texto tem como objeto a análise do Ensino de História, a fim de destacar seus desafios 
e perspectivas no contexto de pandemia de COVID-19. Questiona-se como o surto da doença 
afetou o Ensino de História? Realizou-se uma pesquisa de caráter bibliográfico, atrelado a isso, 
fundamenta-se a escrita em fontes que abordam de maneira holística a realidade atual do Ensino 
de História, acerca das aulas remotas, estratégias de avaliação e evasão escolar. Salienta-se que 
consequências advindas da pandemia influenciaram diretamente a questão da educação e mais 
especificamente, o Ensino de História, que passou por diversas transformações.  
Palavras-Chave: COVID-19. Educação. Ensino de História. 
 
 
ABSTRACT 
The purpose of this text is to analyze History Teaching, in order to highlight its challenges and 
perspectives in the context of the COVID-19 pandemic. Question how the outbreak of the disease 
affected the teaching of history? A bibliographic research was carried out, linked to this, writing is 
based on sources that holistically address the current reality of History Teaching, about remote 
classes, assessment strategies and school dropout. It should be noted that the consequences of 
the pandemic directly influenced the issue of education and more specifically, the teaching of 
history, which has undergone several transformations. 
Keywords: COVID-19. Education. History teaching. 
 

Ensino em tempos de COVID-19 

 

No decorrer da História humana, em vários momentos particularizou-se determinados 

acontecimentos, como os surtos de doenças em determinados períodos, os quais foram 

responsáveis por profundos desafios e, em consequência, importantes mudanças. O ano de 2020 

foi peculiar em diversos aspectos, trazidos pelo SARS-CoV-25 e as mudanças advindas à 

população mundial. Particulariza-se neste trabalho o Ensino de História e seus 
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desafios/perspectivas no contexto pandêmico ainda em curso, uma vez que é essencial conhecer 

a realidade vivenciada, pois:  

 

[...] sem conhecer a realidade em sua profundidade não se pode atuar na construção 
dos destinos da humanidade. Isso não se refere apenas à superação da pandemia que 
estamos vivendo, mas ao drama que a pandemia vai somar à crise urbana vivida. 
Neste momento, compreender a dinâmica social que produz a desigualdade é 
fundamental para deslocar as estratégias de combate à pandemia. (CARLOS, 2020, p. 
11) 

 

Foi necessário mudar paradigmas e formatar uma escola e uma educação novas, bem 

como o lugar dos discentes e docentes, mediante a nova realidade e seus desafios e 

perspectivas, com o uso das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação e novas atitudes 

dos sujeitos envolvidos, com a alteração da maneira de ensinar/aprender. No que tange à situação 

problema, questiona-se como a pandemia de COVID-19 afetou as estratégias de avaliação no 

Ensino de História e de que modo a doença contribuiu para aumentar a evasão escolar? Houve 

alterações radicais na realidade social do mundo e Brasil, além dos problemas sociais, o 

desemprego, a fome e a desigualdade social, o grande número de mortos e de pessoas com 

sequelas da doença. Com o fechamento de escolas e universidades, foi necessário, portanto, 

aderir ao ensino remoto para dar prosseguimento às atividades educacionais, entretanto muitos 

professores e alunos não dominavam tais tecnologias tão necessárias para a nova realidade de 

acesso ao ensino. Isso, no caso de muitos alunos, contribuiu para a evasão escolar. Já para os 

professores, as estratégias avaliativas foram as mais variadas, a fim de contemplar com atividades 

variadas o processo de ensino-aprendizagem. 

Reflete-se sobre os desafios e as perspectivas para o Ensino de História, geradas em 

razão da pandemia, que apresentou mudanças nas estratégias de avaliação e, 

consequentemente, o aumento da evasão escolar. Fundamenta-se a escrita em trabalhos que 

abordam de maneira holística a realidade atual da disciplina. Salienta-se que as consequências 

advindas  do cenário atual influenciaram diretamente a educação e, mais especificamente, o 

Ensino de História, objeto desta análise, que passou por diversas transformações. Associa-se dois 

temas recorrentes na educação brasileira: avaliação e evasão escolar, muitas vezes, o segundo é 

resultado do primeiro, isso gera pontos de estrangulamentos no sistema educacional e foram 

pontos de debates ao longo de 2020, com o avanço do SARS-CoV-2. 

Diante dessa conjuntura educacional marcada pela pandemia de Coronavírus, muitas 

escolas ainda estão se adaptando à nova realidade de lecionar à distância, como precaução para 

controlar a propagação da doença. Enfatiza-se que, de repente, as aulas presenciais 

necessitaram ser substituídas para a modalidade de ensino à distância (EaD), com o uso de 

tecnologias assistivas e os desafios dessa transição são imensos, em razão de essa mudança, ter 

afetado discentes e docentes  das escolas tanto públicas quanto privadas ao longo do mundo. 

Nesta perspectiva, para os alunos com acesso à internet cita-se que o grande desafio foi aprender 

a gerir o tempo dentro de casa e atrelado a isso, ter disciplina para estudar no modelo EaD. 
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Interligado em um contexto social caracterizado pela questão do stress por estarem confinados 

em casa, longe dos amigos e professores.  

Além disso, segundo a organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), considerada uma agência de notoriedade da ONU responsável por conduzir e 

apoiar a questão da educação, comunicação e cultura no mundo, a pandemia da COVID-19, de 

um modo geral, já afetou os estudos presenciais de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países, o 

que retrata na prática cerca de 90% do total de estudantes no planeta.  

Com isso, em meio a esse contexto assustador e conturbado que envolve diretamente 

não apenas a questão de saúde, mas também do aprendizado das crianças e adolescentes e 

demais estudantes, os impactos no ensino são diversos e perceptíveis. Enquanto alguns 

escancaram alguns problemas no campo da educação, em contrapartida outros percebem essa 

realidade como um momento e uma oportunidade de crescimento e evolução, para isso é 

necessário trabalhar de forma coordenada, colaborativa e inovadora.    

Além do mais, inúmeros setores da sociedade estão sofrendo bastante, para se adequar e 

encontrar maneiras de superar essa situação complicada e adversa. Assim, a educação é um dos 

grandes desafios, os quais demonstram a desorganização de boa parte da comunidade escolar 

para um contexto em que a tecnologia pode ser uma ferramenta importante, em facilitar o 

processo de aprendizagem. 

 

Estratégias de Avaliação na pandemia 

 

A avaliação escolar constitui importante ferramenta para identificar a situação de 

aprendizagem de cada estudante, no que tange aos conteúdos curriculares ministrados em sala 

de aula. Exige cautela, organização e tomada de decisões por parte do docente, para que seu 

objetivo seja cumprido e não se torne mero procedimento do cotidiano das instituições de ensino. 

É um processo continuo, pois o aluno deve ser avaliado durante todo o ano letivo e em diferentes 

momentos da rotina escolar. A respeito do conceito de avaliação Libâneo (1994, p. 195) destacou: 

 

  A avaliação é uma tarefa didática necessária e permanente do trabalho docente, que 
deve acompanhar passo a passo o processo de ensino e aprendizagem. Através dela, 
os resultados que vão sendo obtidos no decorrer do trabalho conjunto do professor e 
dos alunos são comparados com os objetivos propostos, a fim de constatar 
progressos, dificuldades, e reorientar o trabalho para as correções necessárias. A 
avaliação é um reflexo sobre o nível de qualidade do trabalho escolar tanto do 
professor como dos alunos. 

 
 

Se avaliar de maneira presencial não é tarefa fácil, exercer essa atividade em tempos de 

pandemia exige esforço e dedicação por parte dos docentes. Trata-se de avaliar em situação de 

desequilíbrio econômico, mudanças na rotina das sociedades, ausência de aulas no ambiente 

escolar e de muitas dificuldades para a maioria dos estudantes, principalmente os oriundos de 

escolas públicas. Percebe-se que muitos discentes tem dificuldade de acesso à internet e 

computadores para a realização de suas atividades escolares não presenciais, o que dificulta seu 

processo de aprendizagem, pois ficam restritos apenas aos cadernos de atividades impressos 
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entregues na escola, não tendo acesso aos vídeos, materiais complementares disponibilizados na 

plataforma utilizada e a interação com outros alunos e com o professor. 

 A pandemia evidenciou as desigualdades econômicas que interferem no direito de 

estudar e aprender de muitos alunos. Todo esse contexto deve ser levado em consideração no 

momento de avaliar os estudantes. Pois as oportunidades de aprendizagem não são iguais para 

todos. O professor precisa conhecer a realidade dos alunos com os quais trabalha e se posicionar 

de maneira justa, empática e solidária, haja vista que:  

 

Além de diagnosticar, a avaliação tem a função de propiciar a auto compreensão do 
nível e das condições em que se encontram tanto o educando quanto o educador. 
Esse reconhecimento do limite e da amplitude de onde se está possibilita uma 
motivação e a consequente contribuição tanto para auxílio quanto para o 
aprofundamento da aprendizagem. (AQUINO; NETO, 2009, p. 228) 

 

 O principal objetivo da avaliação escolar é verificar o nível de aprendizagem dos 

educandos, aperfeiçoar as estratégias adotadas, readaptar o planejamento caso se faça 

necessário, para que às dificuldades dos estudantes sejam sanadas. O aluno não necessita 

apenas reproduzir conhecimentos, deve agir com criatividade, protagonismo e aplicar o saber 

adquirido em seu cotidiano. Para tanto, a avaliação não pode ser utilizada pelo docente como um 

instrumento de opressão, autoritarismo, punição ou apenas no intuito de contabilizar uma nota, 

acerca dessa prática Luckesi (2003, p. 76) afirma que a avaliação não pode reduzir a criatividade 

e nem anular o prazer de aprender dos estudantes. 

 A disciplina de História é importante componente do currículo da educação básica e 

desempenha relevante contribuição para a formação do aluno enquanto cidadão e para   

compreender a trajetória dos seres humanos através do tempo. Durante a pandemia do 

Coronavírus o formato das aulas dessa disciplina passou por modificações para se adequar ao 

isolamento social e o ensino remoto. Os docentes de História passaram a fazer uso das 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), dentre as quais podemos destacar: Youtube, 

celular, tablet, computador, internet, televisão, serviços de streaming, sites etc. Tais ferramentas 

dinamizam as aulas e tornam a aprendizagem mais lúdica, moderna e interessante para os 

alunos. O uso dessas tecnologias não tem a função de substituir o trabalho do professor, mas de 

melhorar a qualidade das aulas tanto presenciais como remotas. No contexto da pandemia do 

Coronavírus são imprescindíveis para dar prosseguimento as atividades do ano letivo. No que 

concerne à importância dessas ferramentas para a aprendizagem: 

 

As transformações tecnológicas têm afetado todas as formas de comunicação e 
introduzido novos referenciais para a produção do conhecimento, e tal constatação 
interfere em qualquer proposta de mudança dos métodos de ensino. [...] As novas 
formas de apreensão de conhecimento ocorrem pela alternância entre oralidade, os 
sons e o visual, os quais, em certa medida, põem a informação da linguagem escrita 
em plano secundário. (BITTENCOURT, 2008, p. 107-108) 

 

Diante desse contexto de ensino remoto, uma nova preocupação surgiu entre os 

professores, como avaliar os estudantes em tempos de pandemia? O ideal é priorizar os 

conteúdos mais importantes do currículo, de maneira objetiva e apresenta-los com clareza para os 
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alunos. A tecnologia não é o suficiente para que o estudante aprenda, o professor deve mediar 

esse processo e propor estratégias de aprendizagem atrativas e que se adequem a nova 

realidade do ensino. Ser educador em tempos de pandemia é se reinventar e aprender novas 

formas de ensinar. 

O novo professor precisaria, no mínimo, de uma cultura geral mais ampliada, 
capacidade de aprender a aprender, competência para saber agir na sala de aula, 
habilidades comunicativas, domínio da linguagem informacional, saber usar meios de 
comunicação e articular as aulas com as mídias e multimídias. (LIBANÊO, 2004, p. 4) 

 

Conforme o trecho transcrito, o professor necessita articular as novas tecnologias com 

sua prática docente, de maneira que a aprendizagem se torne uma realidade, em tempos de 

tantas incertezas o vínculo com a escola precisa ser fortalecido, para que não ocorra a evasão 

escolar. O uso das Tecnologias da Informação e Comunicação enriquece as aulas e motiva os 

estudantes na aquisição de novos conhecimentos. Mesmo diante do isolamento social, a escola 

precisa continuar seu trabalho de formar cidadãos para o bom convívio em sociedade e para atuar 

no mercado de trabalho. 

 A avaliação da disciplina de História durante o ensino remoto precisa ser diversificada e 

atender as reais necessidades dos discentes. Não pode ser constituída apenas de uma prova 

escrita cansativa e tradicional, que segrega os estudantes que não atingirem a média escolar. 

Precisa ser pensada para contemplar a pluralidade de maneiras de aprender e oportunizar a todos 

mostrar os conhecimentos adquiridos durante as aulas. O docente de História tem a possibilidade 

de avaliar de inúmeras maneiras. Dentre as quais destacamos: participação dos alunos em fóruns, 

engajamento nas aulas remotas, entrega de atividades, simulados, análise de imagens referentes 

ao conteúdo trabalhado na aula, relatórios de vídeos ou documentários assistidos, releitura de 

imagens, produção de portfólios, produção de paródias ou de textos sobre os temas estudados.  

Entretanto, o docente precisa considerar que nem todos os estudantes terão condições 

de cumprir as atividades propostas, seja pelas condições econômicas que os afastam da 

tecnologia, situações de fome, doenças, vulnerabilidade social ou ausência de participação da 

família no seu processo educacional. Nesses casos o educador deve aproveitar toda participação 

ou atividades entregues por esses estudantes e avaliar em momentos diferentes para que esse 

aluno não se afaste da escola e tenha novas oportunidades para aprender.  Avaliar deve ser um 

ato contínuo. Hoffmann (2008) descreve a importância de compreender as dificuldades do 

educando e de oportunizar novas situações para a aquisição do conhecimento.  

                 Avaliar é bem mais que realizar provas, inserir notas e classificar estudantes apenas pelo 

desempenho de uma avaliação. Significa acolher, oportunizar novas chances de aprendizagem, 

resgatar o aluno com dificuldades e promover uma educação democrática e acessível para todos 

independente de sua condição financeira. Em tempos de pandemia a avaliação tem papel 

fundamental para a permanência dos alunos na escola, para evitar o aumento da evasão 

escolar, para melhorar a qualidade da prática pedagógica dos professores e repensar o modelo 

educacional que vigente em nosso país. 
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 Evasão Escolar, um velho problema  

 

A evasão escolar é um dos principais problemas da educação brasileira e tem sido tema 

de importantes debates entre gestores e educadores do ensino básico. Essa problemática é um 

dos grandes desafios do ensino e envolve questões econômicas, políticas, culturais e sociais. A 

escola deve ter uma postura mais atenta sobre a realidade e desenvolver ações pedagógicas para 

tornar o ambiente mais igualitário e atraente aos estudantes. O significado etimológico de evasão 

varia, de acordo com os lugares, o abandono ou desistência escolar refere-se ao estudante 

matriculado que deixa de frequentar a escola sem formalizar a motivação.  

A reflexão sobre a mesma tem grande relevância para melhorar a qualidade da educação 

pública e desenvolver estratégias para que o aluno permaneça na escola. Riffel e Malacarne 

(2010) definem evasão escolar como “o ato de evadir-se, fugir, abandonar; sair, desistir; não 

permanecer em algum lugar. Quando se trata de evasão escolar, entende-se a fuga ou abandono 

da escola em função da realização de outra atividade”. Esse problema é comum em inúmeras 

instituições educacionais do Brasil e afeta principalmente os discentes do ensino fundamental e 

ensino médio. A evasão escolar é ocasionada por diversos fatores de âmbito social que se 

relacionam:  

 

 Fatores intrínsecos e extrínsecos à escola, como drogas, sucessivas reprovações, 
prostituição, falta de incentivo da família e da escola, necessidade de trabalhar, 
excesso de conteúdos escolar, alcoolismo, vandalismo, falta de formação de valores e 
preparo para o mundo do trabalho influenciam diretamente nas atitudes dos alunos que 
se afastam da escola. Esses obstáculos, considerados, na maioria das vezes, 
intransponíveis para milhares de jovens, engrossam o desemprego ou os contingentes 
de mão de obra barata. (ARAÚJO; SILVA FILHO, 2017, p. 39) 
 

Conforme o trecho transcrito, a saída do ambiente escolar está ligada a situações 

adversas que são vivenciadas pelos estudantes, principalmente oriundos das escolas públicas. O 

motivo da evasão é mais amplo do que a falta de interesse dos alunos. Muitas vezes, o 

desinteresse dos estudantes é uma forma de mascarar a realidade, na qual os conteúdos são 

poucos atrativos e conectados com sua realidade. O aprender exige processos mais complexos 

do que a memorização e o momento de aulas remotas trouxe esse desafio, tornar os alunos 

interessados, apesar da distância. Infelizmente, muitos desistiram por falta de recursos mínimos 

para acessar às aulas, bem como as dificuldades para acompanhar os conteúdos das aulas 

online.  

 Outros fatores que se conjugam para reforçar a evasão escolar são:  salas de aula 

superlotadas, conteúdos ministrados de maneira pouco atrativa para os discentes, prazo reduzido 

para entrega de atividades e falta de preparo dos docentes. Observa-se que essas razões são 

pertinentes para se compreender de um modo holístico, as principais causas da evasão escolar. 

Ao debater a evasão escolar no atual contexto pandêmico, pontua-se que as escolas 

brasileiras em sua maioria foram fechadas sem um planejamento, neste sentido, é coerente 

afirmar que os efeitos econômicos, sociais e políticos advindos da pandemia do coronavírus 

afetaram negativamente a educação brasileira. Dessa maneira, acentuou-se ainda mais os 
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problemas que o sistema educacional do país apresenta em termos de qualidade da 

aprendizagem dos alunos e de infraestrutura das escolas, principalmente as públicas.   

Segundo Almeida, Carvalho e Pasini (2020, p. 1) “Nos últimos meses vemos o Brasil e o 

mundo tendo grandes dificuldades em virtude da crise sanitária causada pelo COVID-19”. Com 

isso, um dos principais efeitos dessa pandemia envolveu a situação econômica das famílias 

brasileiras, haja vista que houve uma perda significativa de renda de muitas pessoas devido ao 

desemprego, ocasionado pela interrupção de muitas atividades econômicas durante o lockdown, é 

interessante ressaltar que o fator econômico influencia diretamente na  evasão escolar, em virtude 

do fato dos filhos terem que trabalhar desde cedo para adquirir certa autonomia financeira, e 

assim ajudar na complementação da renda familiar.  

Com isso, destaca-se que a pandemia de Coronavírus gerou vários impactos na 

educação, tanto para estudantes quanto para os docentes e  as instituições de ensino em diversos 

países. Diante do perigo denotado pelas aglomerações comuns na educação presencial, 

autoridades da área de educação promulgaram medidas bastante rígidas, como suspensão 

temporária das aulas presenciais. Observa-se que meses depois do início da pandemia, boa 

parcela das instituições educacionais permaneceram fechadas para assim impedir o contágio, e o 

aumento nos casos de COVID-19. Nesta perspectiva, Souza (2020, p. 2) assinala que: 

 

No período da pandemia, novas relações afetivas e profissionais foram criadas e 
ressignificadas, muitas pessoas passaram a trabalhar remotamente; famílias passaram 
a conviver cotidianamente com vários conflitos; pessoas ficaram afastadas de entes 
queridos para se proteger e proteger o outro; muitos continuaram nas suas atividades 
por serem essenciais, por não terem outra opção para se manter ou mesmo por não 
acreditarem que o vírus é real. Enfim, é uma nova realidade que se apresenta. Mas, e 
a escola? Quais os impactos da pandemia na educação? E os professores e 
professoras, que, como quaisquer outros cidadãos, passam por todas estas 
dificuldades, como estão vivenciando esta nova realidade? Quais os impactos e 
desafios da quarentena para escolas, estudantes e professores? Estas questões nos 
instigam a continuar pesquisando e vivenciando a educação em tempos de pandemia. 

 

O uso da tecnologia e o ensino remoto, tornaram-se importantes aliados para dar 

continuidade ao ano letivo dos estudantes, os professores, destaca-se aqui os de História, 

adaptaram-se a novas maneiras de trabalhar os conteúdos. Entretanto, foram várias dificuldades 

como: desigualdade no acesso à internet, ter que conciliar   aulas online, com seu trabalho, ou 

atividades domésticas, no caso de muitas meninas. Mediante essa conjuntura complexa, esses 

discentes, muitas vezes, decidem priorizar o trabalho e acabam por abandonar a escola, o que 

contribui para o aumento dos percentuais de evasão escolar nos dias atuais.  

Percebe-se que a educação é um dos primeiros setores a serem impactados em 

contextos marcados por crises, especialmente quando se aborda pandemias, epidemias ou surtos 

de enorme intensidade e abrangência, o que acarreta o aumento da evasão escolar e causa 

prejuízo no processo de aprendizagem de muitos estudantes. É preciso desenvolver estratégias 

de combate à evasão escolar e de busca ativa para que os alunos afastados retornem às escolas 

e tenham seu direito de acesso à educação garantido. Em tempos de pandemia o vínculo do aluno 

com a escola necessita ser mantido e o abandono da escola combatido por governantes, 

professores, gestores e pela comunidade. 



 

46 ACÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Considerações finais 

 

A emergência da pandemia de COVID-19 apontou com clareza as diversidades e 

desigualdades sociais e educacionais já existentes nas escolas, as quais tentava-se minimizar nas 

salas de aulas presenciais. O distanciamento social e as aulas online colocaram uma lente de 

aumento nos problemas já existentes na aprendizagem em relação ao tempo e ao espaço. A 

educação foi um dos setores mais afetados com esse momento de pandemia e o Ensino de 

História mudou desde as metodologias de ensino ao uso do material didático. Com isso, as 

estratégias de avaliação adaptaram-se a esse novo cenário e, infelizmente, nesse quadro houve o 

aumento da evasão escolar, por fatores como a dificuldade de acompanhamento das aulas 

remotas, falta de equipamentos como celulares, tablets ou computadores, acesso à internet e, 

ainda, o controle do tempo e a realização de atividades escolares, isso evidenciou as restrições 

presentes na vida de muitos estudantes.  

O cenário pandêmico trouxe lados latentes da realidade, o vírus obrigou a reestruturação 

de recursos e metodologias para o desenvolvimento do conhecimento, Arruda (2020, p. 259) 

define o momento atual como diferente de outros momentos pandêmicos, sobretudo, pelo uso 

disseminado de tecnologias digitais de informação e comunicação, sobretudo a internet. O acesso 

desigual ao ensino, o tédio e, em muitos casos, a fome e desemprego distanciaram estudantes 

das atividades educacionais e do ensino de História, tão necessário para a compreensão desse 

momento de desajustes governamentais, que amplia as desigualdades e as incertezas de acesso 

ou não ao saber.  
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Capítulo 5 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL PELA OBSERVAÇÃO DE AVES URBANAS 

 

Inês Mendes Pinto1 
Driélli Caroline Pedrobon2 

Maria Eduarda Trevisan Aguillar da Silva3 
 

 

RESUMO 
Este artigo apresenta ações educativas no contexto de um projeto de extensão do curso de 
Ciências Biológicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro/Campus Iturama, desenvolvido 
de agosto a dezembro de 2020, no qual orientamos a realização virtual de um levantamento e um 
estudo da avifauna urbana da cidade de Iturama/MG, pela percepção e observação de crianças de 
8 a 10 anos de uma escola de ensino fundamental. As crianças, individualmente, registraram 
nomes populares de aves observadas pelas janelas, assim como nos jardins e quintais de suas 
casas. Posteriormente foram realizados estudos científicos, registros de fotos e desenhos das 
aves observadas. O momento atual de pandemia trouxe a necessidade de isolamento social e de 
fechamento das escolas, com adoção de ensino remoto. As observações individuais de aves 
urbanas, realizadas pelas crianças, foram socializadas em plataformas digitais contribuindo para a 
diminuição do isolamento social. 
Palavras-chave: educação ambiental, aves urbanas, isolamento. 
 
ABSTRAT 
This article presents educational actions in the context of an extension project of the Biological 
Sciences course at the Federal University of Triângulo Mineiro / Campus Iturama, developed from 
August to December 2020, in which we guide the virtual realization of a survey and a study of 
urban avifauna from the city of Iturama / MG, for the perception and observation of children from 8 
to 10 years old from an elementary school. The children individually registered popular names of 
birds observed through windows, as well as in the gardens and backyards of their homes. 
Subsequently, scientific studies, photo records and drawings of the observed birds were carried 
out. The current pandemic moment has brought the need for social isolation and the closure of 
schools, with the adoption of remote education. The individual observations of urban birds, carried 
out by the children, were socialized on digital platforms contributing to the reduction of social 
isolation. 
Keyword: environmental education, urban birds, isolation. 
 

INTRODUÇÃO 

Atualmente há um debate sobre como o conhecimento científico é ensinado nas escolas e 

compreendido pela população, assim como a necessidade de rompimento com o modelo de 

ensino baseado na mera memorização de conceitos. Percebe-se uma falta de harmonia entre o 

que é ensinado nas escolas e o conhecimento necessário às pessoas em outros ambientes 

sociais além da escola. (CHASSOT, 2000, 2010; FOUREZ, 1994; GIL-PÉREZ & VILCHES-PEÑA, 

2001; KRASILCHIK & MARANDINO, 2004; TERRAZZAN & ZAKRZEVSKI, 1996; WARWICK & 

STEPHENSON, 2002).  

                                                             
1 E-mail: ines.pinto@uftm.edu.br 
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3 E-mail: d201910309@uftm.edu.br 
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Aumentar o nível de entendimento público da ciência é uma necessidade cultural e uma 

necessidade de sobrevivência do homem, tendo em vista que hoje se convive mais intensamente 

com ciência, tecnologia e sociedade (CHASSOT, 2010; FOUREZ, 1994; KRASILCHIK & 

MARANDINO, 2004).  

Além de ser fundamental para que a sociedade possa compreender a importância da 

ciência no cotidiano, ela também representa o primeiro degrau da formação de pessoas para as 

atividades de pesquisa científica e tecnológica (ROITMAN, 2005). 

 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA NOS ANOS INICIAIS E ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

No contexto dos anos iniciais do ensino fundamental a alfabetização científica apresenta-

se vinculada ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita da língua portuguesa (BRANDI 

& GURGEL, 2002; VIECHENESKI & CARLETTO, 2013.  

Outros autores acreditam que é possível desenvolver a alfabetização científica nos anos 

iniciais do ensino fundamental, independentemente do domínio da escrita alfabética “como o 

processo pelo qual a linguagem das Ciências Naturais adquire significados, constituindo-se um 

meio para o indivíduo ampliar o seu universo de conhecimento, a sua cultura, como cidadão 

inserido na sociedade” (LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001, p. 8).  

Eles compreendem a alfabetização científica no contexto das séries iniciais como uma 

“atividade vitalícia, sendo sistematizada no espaço escolar, mas transcendendo suas dimensões 

para os espaços educativos não formais, permeados pelas diferentes mídias e linguagens” 

(LORENZETTI & DELIZOICOV, 2001, p. 8).  

O projeto de extensão que apresentamos busca incluir a criança nas discussões e nas 

práticas de alfabetização científica na modalidade da educação não formal. A criança como 

agente, sujeito produtor de cultura, ser histórico influenciado pelas representações que se 

estabelecem acerca da infância e suas potencialidades (SARMENTO, 2005).  

O processo de alfabetização científica é contínuo e permanente, transcendendo a 

instituição escolar e ocorre também além dos espaços escolares (Jeenkins, 1994), ainda que esta 

tenha um papel imprescindível – e insubstituível, nesse processo. Os espaços não escolares 

“devem se colocar como parceiros nessa empreitada de socializar o conhecimento científico de 

forma crítica para a população” (KRASILCHIK & MARANDINO, 2007, p. 17). 

  

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O projeto de extensão A Educação Ambiental pela Observação de Aves Urbanas buscou 

concretizar a alfabetização científica na aprendizagem de um tema presente no cotidiano das 

crianças – aves urbanas – a ser estudado em ambientes não escolares, relacionando 

conhecimentos populares e conhecimentos científicos para a construção do interesse pelo estudo 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005016102&script=sci_arttext&tlng=pt#B3
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005016102&script=sci_arttext&tlng=pt#B3
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005016102&script=sci_arttext&tlng=pt#B45
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005016102&script=sci_arttext&tlng=pt#B26
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005016102&script=sci_arttext&tlng=pt#B26
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005016102&script=sci_arttext&tlng=pt#B37
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005016102&script=sci_arttext&tlng=pt#B20
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-97022017005016102&script=sci_arttext&tlng=pt#B22
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de temas de Biologia e para a conscientização sobre a necessidade de preservação de 

ecossistemas naturais.   

Nesse contexto, a educação ambiental é um processo que busca despertar a 

preocupação individual e coletiva para a questão ambiental, pelo acesso à informação e estímulo 

ao enfrentamento das questões ambientais e sociais. Conhecer as espécies que habitam os 

mesmos ambientes que nós habitamos nos faz sentir parte do ecossistema (CAPRA, 2006). 

  

AVES URBANAS 

A avifauna presente no ambiente urbano tem sido investigada por pesquisadores que 

avaliam as mudanças na densidade e na riqueza de espécies de aves em relação à urbanização.  

A riqueza de espécies de aves diminui com a urbanização, enquanto a densidade e a 

biomassa geralmente podem aumentar (Beissinger & Osborne 1982). As comunidades de aves 

são dependentes do tamanho das cidades, da localização das áreas de estudos dentro dos 

ecossistemas humanos e das estruturas dos hábitats locais. Diferenças na diversidade de aves 

entre cidades de uma mesma região geográfica podem indicar diferentes níveis de perturbação 

em áreas naturais próximas (WILLIS, 1979).  

As áreas urbanas verdes têm um papel importante na preservação das aves (Sick, 1997). 

Os parques e áreas verdes formam “ilhas” e corredores que são de grande importância para as 

aves (Argel-de-Oliveira, 1995, 1996), mas esses ambientes não são suficientes para abrigar todas 

as espécies de um ecossistema natural.  

O estabelecimento de uma comunidade de aves está diretamente relacionado à cobertura 

vegetal (Argel-de-Oliveira 1996, Andrade 1997). Algumas espécies de aves podem ser favorecidas 

pela disponibilidade de restos alimentares encontrados em áreas antrópicas. 

No Brasil, algumas espécies são observadas em grandes densidades populacionais nos 

ambientes com maiores alterações antrópicas (Willis & Oniki 1979). Os pombos - família 

Columbidae - têm sido observados em diversas cidades, o que pode ser atribuído a processos de 

domesticação e à pressão exercida pela fragmentação do seu ambiente natural.  

Em levantamento de aves em áreas verdes de nove cidades da região do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, Franchin (2009) produziu uma lista de espécies de aves comuns às áreas 

urbanas da região e concluiu que a avifauna presente em cidades brasileiras representa uma 

porção importante das aves que ocorrem no Brasil. As áreas urbanas se mostraram importantes 

para proteção dessas espécies. Por outro lado, a composição de espécies presente em áreas 

naturais, quando comparada com aquelas presentes em áreas urbanas, demonstra a importância 

das áreas naturais para conservação da avifauna e reforça a necessidade de criação de unidades 

de conservação (FRANCHIN, 2009).  
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METODOLOGIA 

Inicialmente, foi organizado um grupo com os participantes da universidade para estudo 

de trabalhos científicos publicados sobre a temática investigada – Aves Urbanas – por meio de 

leituras e discussão de artigos e teses sobre Ensino de Ciências da Natureza e sobre Ornitologia, 

participação em congressos virtuais e cursos no Cetas/IBAMA, assim como o contato com grupos 

de estudos de outras universidades que estão realizando observações de aves em tempo de 

pandemia, com lives e palestras nesse período. Periodicamente o grupo se reuniu, em 

plataformas virtuais, para sistematização dos estudos e elaboração do material didático, 

protocolos e guias de observação de aves para crianças.  

Todos os documentos de parceria com a escola e de registro do projeto na universidade, 

assim com os documentos de autorização de participação nos Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento (TA) em formulários Google dos participantes foram 

solicitados para realização do projeto.  

Os participantes do projeto são 17 alunos do 3° ano e 21 alunos do 4° ano do ensino 

fundamental e também 4 professoras dos respectivos anos de uma escola particular de educação 

básica de Iturama/MG. O projeto foi apresentado aos alunos e professores da escola e organizado 

um grupo de estudos sobre Aves Urbanas com encontros on-line de 2h/semana durante 3 meses.  

O trabalho de campo constituiu-se em observações de aves pelas janelas e nos quintais e 

jardins das casas dos alunos. As aves foram observadas a olho nu e, também pelo canto. Elas 

foram identificadas, pelos seus nomes populares pelos próprios alunos e seus familiares, e 

registradas em formulários padronizados do projeto.  

As aves podem ser observadas a qualquer hora do dia, em todas as estações do ano, nas 

horas vagas, finais de semana e até à noite, quando se pode observar aves noturnas como as 

corujas, por exemplo. Porém, os melhores horários para a prática da observação de aves são pela 

manhã (entre 6h e 10h) e no final da tarde (entre 15h e 18h).  

Após as observações, os registros individuais foram socializados para formar uma lista 

coletiva das aves observadas. Todas as espécies observadas foram identificadas em seus nomes 

científicos utilizando guia de campo (Andrade, 1992), foram realizados desenhos orientados em 

ilustração científica (SATO & PASSOS, 2009) e estudos no site Wikiaves sobre cada uma das 

espécies observadas. Os estudos realizados foram organizados para apresentação na escola, 

universidade e outros. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

No projeto de extensão Educação Ambiental pela Observação de Aves Urbanas, 

desenvolvido em plataformas virtuais com crianças de 8 a 10 anos de uma escola particular de 

Iturama/MG, foram realizadas as atividades: leitura e discussão de textos sobre o tema Aves 

Urbanas; observação de aves pelas janelas, quintais e outros locais na cidade pelos alunos; 

construção de uma lista de espécies observadas, fotos, desenhos com estudos de ilustração 
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científica; pesquisa sobre as espécies observadas; socialização das observações individuais e 

registros em encontros semanais; apresentação dos trabalhos. 

Os procedimentos e a participação remotos foram avaliados em todo o processo para 

confirmação ou mudanças no desenvolvimento do projeto. Ao final da realização do projeto a lista 

de aves de Iturama (tabela 1) foi apresentada com discussão sobre a experiência realizada pelos 

alunos e professores da escola.  

Nas apresentações e discussões foi possível perceber a construção do interesse dos 

alunos pelo estudo de temas de Ciências da Natureza, em especial, sobre o meio ambiente e as 

aves.  

A participação dos alunos foi considerada satisfatória e maior no início do projeto, sendo 

que no decorrer do final do ano alguns se ausentaram da cidade para áreas rurais que 

apresentavam dificuldades de acesso à internet.  

O momento atual de pandemia COVID-19 trouxe a necessidade de isolamento social e de 

fechamento das escolas, com adoção de ensino remoto. Diante disso a observação de aves foi 

desenvolvida pela observação individual de aves pelas janelas e nos próprios jardins e quintais 

das casas. Posteriormente as observações individuais foram socializadas nos estudos realizados 

em plataformas virtuais, contribuindo para a diminuição do isolamento entre as pessoas. 

 

LISTA DE AVES OBSERVADAS PELAS CRIANÇAS 

NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

Ara ararauna arara-canindé 

Sicalis flaveola canário-da-terra 

Ramphastos toco tucano 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira 

Theristicus caudatus curicaca 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi 

Rhea americana ema 

Passer domesticus pardal 

Leptotila rufaxilla juriti 

Athene cunicularia coruja-buraqueira 

                    Tabela  1. Aves observadas pelas crianças em Iturama/MG 
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ILUSTRAÇÃO CIENTÍFICA 

Na arte da ilustração cientifica há uma porta de entrada para que a dimensão ambiental 

não seja percebida apenas pela sua tragédia, mas essencialmente pela sua beleza questionadora 

dos modelos de vida consumista e a favor de ações mais sustentáveis de vida. (SATO E 

PASSOS, 2009). 

 

Figura 1. Ara ararauna  - Ilustração científica – desenho elaborado, fotografado e                                                                                                                            

enviado on-line por aluno do 3º ano. 

 

 

Figura 2. Ara ararauna  - Ilustração científica - desenho elaborado, fotografado e                                                                                                                            

enviado on-line por aluno do 4º ano. 

                                       

Ara ararauna  

Conhecida popularmente como arara-canindé, ela foi a principal ave observada por todas 

as crianças participantes do projeto (figuras 1 e 2).  

A ave pertencente à família Psittacidae é um dos animais que representam a fauna do 

Cerrado brasileiro e, com a degradação de seu habitat natural, a Ara ararauna vem ocupando 

áreas urbanas, como é o caso no município de Iturama-MG. Pouco se sabe sobre o impacto que 

esta mudança de habitat pode causar na propagação da espécie, por mais que as cidades 
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possuam áreas verdes, a oferta de recursos para o animal é escassa, podendo intervir no sucesso 

reprodutivo do animal.  

A Ara ararauna está amplamente distribuída pela América Latina e no Brasil pode ser 

encontrada nos domínios da Amazônia, Cerrado e Pantanal. A ave possui grande importância 

ecológica, cumprindo o papel na dispersão de sementes, mas suas populações vêm 

diminuindo pelas ações antrópicas, como o comércio ilegal de aves, a degradação de habitats 

naturais e aumento da competição pela inserção de espécies exóticas (Bianchi & Macedo, 1998). 

Apesar de ser grande alvo dessas ações, a Ara ararauna tem apresentado grande plasticidade, 

possuindo certa facilidade em se adaptar em meios urbanos.  

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

A interação entre professores, em exercício, e professores, em formação, pode resultar 

em significativas aprendizagens, quando associa experiências profissionais às inovações 

pedagógicas.  

Os alunos da escola de educação básica foram monitorados por licenciandos da área 

específica de Ciências Biológicas e estabelecido um vínculo entre escola, comunidade e 

universidade. 

A educação ambiental é um processo que busca despertar a preocupação individual e 

coletiva para a questão ambiental, pelo acesso à informação e estímulo ao enfrentamento das 

questões ambientais e sociais. As aves são um grupo indicador em estudos de monitoramento 

ambiental, especialmente em avaliações de impactos sobre a biodiversidade. Conhecer as 

espécies que habitam os mesmos ambientes que nós habitamos nos faz sentir parte do 

ecossistema (CAPRA, 2006).  

A pandemia da COVID-19 evidenciou as fragilidades da educação e, ao mesmo tempo, 

expôs indicadores de transformação necessária nos modelos de ensinar e aprender no século 

XXI, mostrando que educar não pode se resumir a práticas de transmissão de conteúdos e 

identificando limites e potencialidades da educação na sociedade do conhecimento. 
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Capítulo 6 

ENSINO REMOTO EMERGENCIAL E A VIABILIDADE PARA EDUCAÇÃO POPULAR EM 

SAÚDE: EXPERIÊNCIA SOBRE ANSIEDADE NA ADOLESCÊNCIA EM TEMPOS DE 

PANDEMIA 

EMERGENCY REMOTE EDUCATION AND THE FEASIBILITY FOR POPULAR HEALTH EDUCATION: 
INTERVENTION ON ADOLESCENT ANXIETY IN PANDEMIC TIMES 
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RESUMO 
Objetivo: relatar a implementação de uma ação de EPS sobre ansiedade na adolescência em 
estudantes de uma escola de ensino médio no município de Alto Santo/CE na forma de Ensino 
Remoto Emergencial. Desenvolvimento: Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 
experiência. A ação foi realizada no mês de outubro de 2020, tendo como cenário de intervenção 
a Escola Estadual de Ensino Médio Francisco Nonato Freire, materializada no município de Alto 
Santo-CE. Os participantes dessa ação foram os alunos da referida escola. A intervenção foi 
realizada na plataforma do Google meet, sendo dividida em 3 momentos: dinâmica de “quebra-
gelo”, “dinâmica de conteúdo” e uma “dinâmica de avaliação”. Ademais, têm-se a compreensão de 
que o ensino nunca mais voltará a ser como era antes, tendo em vista que docentes e discentes 
estão fazendo uso de um novo mundo de possibilidade para o processo ensinar/aprender, 
desvencilhando-se da sala de aula tradicional.  
Palavras-Chave: Educação em Saúde; Educação a Distância; Ansiedade; Adolescência. 
 
ABSTRACT 
Aim: to report the implementation of an EPS action in the format of Emergency Remote Education 
about anxiety in adolescence in students of a high school from Alto Santo City in Ceará State. 
Development: this paper is a descriptive study of an experience report. The action was conducted 
on October 2020 having the Francisco Nonato Freire High School from Alto Santo City as a 
scenario intervention. The participants of this action were the students of the mentioned school. 
The intervention was happened by Google Meet platform being divided into three moments: 
“icebreaker” dynamics, “content dynamics” and “evaluation dynamics”. There is the comprehension 
that teaching will never be as it was before, considering that teachers and students are making use 
a new world of possibilities to teaching/learning, breaking away from classroom traditional.  
Key-Words: Health in Education; Distance Education; Anxiety; Adolescence. 
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INTRODUÇÃO 

Enquanto campo teórico e de práticas, a Educação Popular em Saúde (EPS) tem sido o 

alicerce para uma série de ações, entre os quais podemos destacar o Programa Saúde na Escola 

(PSE), iniciativa intersetorial, que vislumbra, sobretudo, contribuir para a formação integral dos 

estudantes por meio de ações de promoção da saúde, estabelecendo medidas que promovam o 

enfrentamento de quaisquer vulnerabilidades existentes na população estudantil (BRASIL, 2018). 

É importante dizer que o PSE deve estar incluído no Projeto Político Pedagógico das 

instituições escolares, considerando as dimensões escolar e social, bem como o diagnóstico de 

saúde local do estudante. Assim o PSE deve: tratar a saúde e educação integrais como parte de 

uma formação ampla para a cidadania; permitir a progressiva ampliação das ações executadas 

pelos sistemas de saúde e educação, com vistas à atenção integral à saúde de crianças e 

adolescentes; e promover a articulação de saberes, a participação de estudantes, pais, 

comunidade escolar e sociedade em geral na construção e controle social da política pública 

(BRASIL, 2018). 

A escola, enquanto espaço de socialização, deve ser vista como ambiente privilegiado de 

promoção à saúde, uma vez que promove uma educação integral e contribui no desenvolvimento 

de habilidades pessoais. Nesse contexto, a EPS auxilia os jovens a pensarem formas de andar a 

vida, refletir sobre seus comportamentos e hábitos de vida, contribuindo para a prevenção de 

comportamentos de risco, bem como para o desenvolvimento da autonomia e 

corresponsabilidade, fortalecendo aptidões, competências para uma vida mais saudável (VIEIRA 

et al., 2017). 

Assim, esse espaço de formação é um local de grande relevância para as ações de EPS. 

É necessário considerar que a articulação da escola com as equipes de saúde deve ser pautada 

nos interesses dos alunos, sendo capaz de satisfazer suas necessidades, curiosidades, dúvidas e 

angústias. Por meio da EPS torna-se possível a formação de cidadãos empoderados do 

conhecimento acerca de hábitos de vida saudáveis (GUETERRES et al., 2017). 

Assim sendo, os temas mais explorados na atualidade junto aos adolescentes dizem 

respeito à saúde mental, à saúde sexual e reprodutiva, bem como à saúde bucal e violências, em 

iniciativas de promoção ou educação em saúde. Dessa forma, segundo a literatura científica, as 

intervenções realizadas junto a esse público devem atender às necessidades por ora 

apresentadas pelos adolescentes, que são os verdadeiros protagonistas das iniciativas (OLIVEIRA 

et al., 2020).  

A ansiedade tem sido um assunto bastante abordado entre o público adolescente, 

principalmente no atual cenário pandêmico, que, como traz Mangueira et al. (2020, p. 1), causam 

“sensações de medo”, “tédio” e “solidão”. De acordo com Rolim, Oliveira e Batista (2020, p. 67), a 

saúde mental foi drasticamente afetada pela pandemia, com um "aumento alarmante", já que é, 

também, "algo jamais visto por essa geração". Devido ao aumento de casos e a popularidade do 

termo, se faz necessário discutir de forma mais intensa sobre o tema para evitar equívocos e 

auxiliar na identificação de sinais e sintomas.  
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A situação pandêmica da COVID-19 no qual estamos inseridos e as medidas de controle 

estabelecidas, afetam a população em múltiplas dimensões, principalmente no seu processo 

saúde-doença, e, de forma significativa, o componente saúde mental, que em processo de 

isolamento social, tende a aumentar (BARROS et al., 2020).  

Oliveira et al. (2020) aponta que muitos eventos decorridos da COVID-19, como escolas 

fechadas, provocam uma quebra de rotina na vida dos adolescentes, fazendo com que o 

confinamento em casa ocasione medo, incertezas, ansiedade, irritabilidade, distanciamento social 

de amigos e parentes, aspectos esses relevantes e que afetam o bem-estar e a qualidade de vida. 

Além disso, pessoas com transtornos mentais tendem a apresentar níveis superiores de estresse 

e sofrimento psicológico durante o período de quarentena. Nessa conjuntura, a observação de 

tristeza e ansiedade durante a pandemia entre pessoas com ou sem transtornos mentais como a 

depressão, podem ajudar no diálogo, nas orientações e direcionamento para políticas específicas 

para esse grupo de risco. 

Considerando a intrínseca relação existente entre a educação escolar e a EPS, o presente 

escrito tem por objetivo relatar a implementação de uma ação de EPS sobre ansiedade na 

adolescência em estudantes de uma escola de ensino médio no município de Alto Santo/CE na 

forma de Ensino Remoto Emergencial. 

DESENVOLVIMENTO 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, a partir de uma ação 

realizada no mês de outubro de 2020, no município de Alto Santo, no estado do Ceará, durante as 

aulas práticas do componente curricular Estágio Curricular Supervisionado I, pelos acadêmicos do 

6° período do curso de Licenciatura e Bacharelado em Enfermagem da Universidade do Estado 

do Rio Grande do Norte - Campus Pau dos Ferros. 

Diante da condição da pandemia da COVID-19, frente ao isolamento social, como 

alternativa de dar continuidade à educação, o ensino remoto emergencial tornou-se necessário. 

As aulas antes ministradas presencialmente, passaram a ser realizadas por outros meios, como 

as Tecnologias da Informação e Comunicação TICs). O objetivo do ensino remoto não é recriar as 

práticas pedagógicas, mas de fornecer o acesso temporário aos conteúdos e apoios educacionais, 

de maneira que os efeitos do isolamento social sejam minimizados (HOFFMANN et al., 2020). 

O cenário dessa ação educativa foi a Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Francisco 

Nonato Freire (FNF), materializada no município de Alto Santo-CE. Atualmente, a escola FNF 

conta com um total de 515 alunos, distribuídos nos 1°, 2° e 3° anos do Ensino Médio, nos turnos 

matutino e noturno. 

Alto Santo é um município brasileiro do estado do Ceará. Situado na microrregião do 

Baixo Jaguaribe, mesorregião do Jaguaribe. A cidade conta com uma população estimada de 

16.359 habitantes, em um arranjo de 1323 quilômetros quadrados (IBGE, 2020). 

Os participantes dessa ação educativa foram os alunos do primeiro, segundo e terceiro 

ano do ensino médio da escola FNF, matriculados no turno matutino, por questões de logística e 
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aceitabilidade. Optou-se por não trabalhar, a princípio, com os alunos do turno da noite, uma vez 

que a proposta não foi bem aceita neste turno. 

A aproximação inicial com a referida escola deu-se na forma de captação da realidade por 

meio da diretora da escola, que foi contatada por um dos integrantes do grupo através do 

aplicativo de mensagens Whatsapp, e na oportunidade foi apresentada a proposta de trabalhar-se 

a EPS com os estudantes da escola. A proposta foi bem acolhida pela diretora, que facilitou o 

contato inicial com os estudantes, através do grupo das turmas do turno matutino.  

O WhatsApp é um aplicativo (APP) de mensagens instantâneas para dispositivos móveis, 

tablets e PCs. É inegável que este aplicativo se tornou popular nos últimos anos, configurando-se 

um canal de comunicação valoroso na vida pessoal e profissional das pessoas. Atualmente, 

diversos compromissos são facilitados através do uso do WhatsApp, considerando a sua 

popularidade (OLIVEIRA, 2017). Isso justifica a escolha desse aplicativo como forma de 

aproximação.  

Foi feito o contato individual com cada estudante através do número disponibilizado no 

grupo da turma a qual pertencia. Na mensagem enviada no privado de cada um, foi explicado o 

objetivo das ações a serem desenvolvidas, a forma que aconteceria e os termos de aceitação. Na 

oportunidade foi disponibilizado um link de um grupo de Whatsapp, criado pelo grupo da 

intervenção exclusivamente para aproximação com os alunos e para discutir a intervenção, o qual 

o aluno deveria entrar, caso aceitasse participar.  

Após esse filtro inicial, teve-se uma adesão de cerca de 50 alunos, que adentraram o 

grupo através do link disponibilizado. Em seguida, esses alunos foram questionados sobre quais 

temas voltados para a saúde eles tinham mais interesses e dúvidas para discutir, com o objetivo 

de detectar as necessidades de saúde destes. De imediato, foi elaborada uma espécie de lista, na 

qual os alunos iriam colocando sugestões de temáticas e votando nas opções que lhes chamavam 

mais atenção. Uma das temáticas mais citadas foi “Ansiedade na adolescência”, vindo a ser o 

tema escolhido para a ação educativa.  

Dessa forma, uma vez que a intervenção necessitava ocorrer de forma totalmente virtual, 

a intervenção foi realizada na plataforma do Google meet. Uma das vantagens de se trabalhar 

nessa plataforma é a demanda de um espaço virtual seguro e eficaz para o rendimento desejado 

pelas instituições de ensino.  Ela é uma ferramenta simples, de fácil acesso e sem complexidades 

na sua utilização (SILVA; ANDRADE; SANTOS, 2020). 

Com isso, a ação educativa foi organizada em três momentos: um momento inicial, com 

uma dinâmica de “quebra-gelo”; um segundo momento para abordar a temática, através de uma 

dinâmica de conteúdo; e por fim, uma dinâmica de avaliação, para avaliar de forma geral a ação.  

Como proposta para a dinâmica de “quebra-gelo”, pensou-se em algo para estimular a 

expressão dos participantes, dessa forma, utilizou-se como dinâmica a “criatividade com 

máscara”, logo, foi solicitado que os alunos desenhassem, numa folha de papel, representando 

uma máscara, algo que caracteriza a sua personalidade, sentimentos, anseios, entre outros. O 

objetivo dessa atividade foi proporcionar uma maior interação entre os membros da intervenção, 
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além de promover o autoconhecimento por parte dos alunos, de forma que demonstrassem aquilo 

que gostariam de externar.  

Portanto, nessa atividade inicial foi possível uma maior aproximação com os participantes, 

deixando-os mais à vontade para expressar-se, o que é muito importante, principalmente se 

tratando de atividade remota. Expressões como esgotamento psicológico, timidez, estresse e 

tristeza se destacaram. Nesse sentido, esses estudantes identificaram agravantes que podem 

levar ao desenvolvimento da ansiedade patológica. Por isso, como traz Silveira et al. (2020, p. 17), 

é de “extrema relevância falar sobre esse assunto”, ainda mais num período de incertezas. 

O adolescente nem sempre consegue verbalizar ou narrar seus sentimentos, sendo 

necessário como disserta Cavalcanti, Correia e Taveira (2019), lançar luz sobre outras formas de 

obter-se o que eles estão pensando ou vivenciando. Nesta perspectiva, o desenho surge como 

uma alternativa de expressão, uma vez que é uma das formas mais antigas de representação de 

pensamentos e sentimentos.  

É interessante que os participantes sejam sujeitos ativos e possam sentir-se convidados a 

participar das atividades educativas em saúde, sendo eles protagonistas nesse processo. Assim, 

os alunos usaram ferramentas que já faziam parte do seu cotidiano, como o Whatsap e Google 

meet, e tiveram a oportunidade de conhecer e manusear outras formas tecnológicas que 

facilitaram o desenvolvimento da ação nesse modelo remoto emergencial. Com isso, as 

metodologias ativas são utilizadas como “forma de desenvolver o pensamento crítico e reflexivo, 

valores éticos, trabalho em equipe, autonomia e protagonismo” (FONSECA; MATTAR, 2017, p. 

193). 

No segundo momento foi realizada a dinâmica de conteúdo, cujo objetivo proposto foi 

conhecer os saberes prévios a despeito da temática em discussão; construir novos conhecimentos 

a partir da discussão empreendida; apresentar estratégias de enfrentamento de problemas. Assim 

sendo, para alcançar os objetivos almejados, a etapa do conteúdo foi dividida em dois momentos, 

no primeiro foi realizada uma dinâmica de evocação de palavras, realizada através do aplicativo 

Mentimeter.  

O Mentimeter (do inglês) ou mentímero (no português) é uma ferramenta digital como 

design interativo que possibilita a criação de   apresentações divertidas e adição de pesquisas, 

questionários, nuvem de palavras, imagens e gráficos. Por meio desta ferramenta, é possível 

proporcionar entretenimento e interação em ambientes de apresentação com o recurso de 

fornecer um feedback imediato via smartphone, tablet e computador (GOKBULUT, 2020).  

Optou-se pelo uso do Mentimeter justamente pensando nesse Feedback imediato, uma 

vez que ao serem questionados, os participantes escreveram imediatamente, o que lhes veio à 

mente ao ouvirem os questionamentos. As respostas devolvidas formaram uma espécie de nuvem 

de palavras, utilizada para empreender as discussões. A intenção era construir o conhecimento a 

partir do conhecimento prévio que eles já possuíam. A construção do conhecimento partindo de 

concepções prévias do indivíduo é uma forma de despertar o interesse e promover a participação 
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oportunizando a utilização de suas experiências, curiosidades e necessidades, resultando na 

construção de uma aprendizagem significativa (FISCHER; STUMPF; MARIOT, 2017).  

No total foram realizadas três evocações de palavras. Na primeira, foi solicitado que eles 

escrevessem as três primeiras palavras que viessem à mente ao ouvirem os questionamentos: “o 

que é ansiedade?” e “o que você pensa ao ouvir a palavra ansiedade?”. Como principais 

respostas teve-se: “nervosismo”, “medo”, “dificuldade para acalmar”, “sem controle das emoções”, 

“preocupação intensa”; “não conseguir respirar”, “pensar em tudo”. 

Inicialmente foi possível identificar os significados atribuídos à ansiedade pelos 

participantes, os sentimentos e percepções que estes adolescentes possuem acerca da temática. 

Nesse momento foi possível perceber que os alunos tinham conhecimento sobre alguns sinais e 

sintomas da ansiedade, bem como reconhecer como esta manifesta-se em sua vida.  

O final da infância e início da adolescência é marcado por grandes mudanças físicas, 

cognitivas, comportamentais e sociais em crianças e adolescentes. Nesta fase são encontrados 

jovens estudantes com altos níveis de ansiedade, fato esse que desestabiliza tanto a 

concentração como a memória desses jovens, trazendo como resultado dificuldades e insucessos 

na vida escolar (SILVEIRA et al., 2019).  

A segunda evocação de palavras partiu do questionamento: "Que fatores podem contribuir 

para a ansiedade na adolescência?”. Tendo como respostas mais frequentes: “pressão familiar; 

escola; momentos estressantes; se sentir sobrecarregado; trauma; problemas”.  

O ambiente escolar por sua diversidade de sujeitos que vêm de contextos diferentes e 

realidades diversas, carrega em si uma constante demanda atrelada a dificuldades na 

aprendizagem, progresso do trabalho profissional entre outros fatores que estão relacionados ao 

contexto de formação.  

Foi mencionado pelos alunos neste momento a sobrecarga mental de terem seu processo 

de formação interrompido em função da pandemia da Covid-19, mediante o isolamento social, 

principalmente por aqueles que estão nos anos finais do ensino médio e preparando-se para 

adentrarem ao ensino superior. Estes jovens relataram a pressão familiar por dedicação aos 

estudos, assim como a autocobrança, já que neste momento de pandemia, são eles os maiores 

responsáveis por sua formação. 

A aprendizagem de acordo com Muniz e Fernandes (2016) está relacionada a fatores 

socioemocionais e cognitivos. Logo, o ambiente escolar pode ser um forte gerador de sintomas de 

ansiedade no aluno, mediante dificuldade de aprendizagem, motivação, regras a serem cumpridas 

e desempenho acadêmico.  

Silveira et al. (2019) o ambiente em que o indivíduo convive está fortemente relacionado 

ao seu estado psíquico. Os adolescentes de modo geral passam boa parte do seu tempo na 

escola, sendo neste ambiente em que convivem com a diversidade e as diferenças, passa por 

experiências que contrapõe, muitas vezes, o que vivencia em casa, gerando dúvidas, incertezas, 

revoltas e perturbações na cabeça desses jovens. 
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Outro fator desencadeante da ansiedade na adolescência mencionado pelos jovens diz 

respeito a escolha da carreira profissional que deseja seguir. Silva (2011) discute que no ensino 

médio estes jovens do século XXI passam por inúmeras angústias e incertezas nesse momento, 

muito em função de cobranças advindas da própria família e da sociedade. Cada indivíduo possui 

seu próprio tempo de autodescobrimento e afirmação e ao apressar esse tempo podem ser 

gerados impactos negativos na saúde mental do indivíduo. 

E por último, a frase disponibilizada foi: “Quais os impactos da pandemia de covid-19 para 

a ansiedade?”. Tendo como resultados: saudade de pessoas especiais; distanciamento; 

rendimento baixo; pressão para concluir o ano; nervosismo; solidão.  

Consoante Oliveira et al. (2020), muitos eventos decorridos da COVID-19 como escolas 

fechadas, adiamento de exames e provas, conclusões de ciclos ou períodos escolares suspensas, 

provocam uma quebra de rotina na vida dos adolescentes, fazendo com que o confinamento em 

casa provoque medo, incertezas, ansiedade, irritabilidade, distanciamento social de amigos e 

parentes, aspectos esses relevantes e que afetam o bem-estar e a qualidade de vida, aumentando 

ainda a vulnerabilidade desses adolescentes a diversos tipos de violência no seu ambiente 

doméstico. 

Destarte, o distanciamento social pode acarretar danos à saúde mental e física, provendo 

efeitos consideráveis ao estilo de vida, pois o convívio com outras pessoas é imprescindível ao ser 

humano. Para os estudantes, em especial os adolescentes, isso gera um efeito negativo intenso, 

no passo em que por se tratar de uma etapa de descobertas e maturação, a interação social se 

torna fundamental (COELHO et al., 2020).  

Na sequência, após finalizar as discussões permeadas pelas evocações de palavras, 

partiu-se para o segundo momento de conteúdo. Nesta etapa fez-se uso de uma apresentação no 

power point com algumas estratégias de enfrentamento da ansiedade, utilizando-se de algumas 

Práticas Integrativas e Complementares (PIC’s), como uso de plantas medicinais, musicoterapia e 

aromaterapia e discutindo brevemente com os participantes. 

Compreende-se por Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) todas as 

atividades regulamentadas e inseridas na Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares do Ministério da Saúde (PNPIC/MS), desenvolvidas de forma interdisciplinar 

visando o cuidado integral ao indivíduo. Entre estas estão incluídas: o uso de plantas medicinais e 

fitoterapia, a Medicina Tradicional Chinesa, a Homeopatia, a Medicina Antroposófica, os Recursos 

Terapêuticos como os exercícios corporais e meditativos, e o Termalismo-Crenoterapia, dentre 

outras (ALBUQUERQUE et al., 2020).  

Neste momento percebeu-se uma maior participação dos alunos nas discussões, atribuída 

aos conhecimentos populares desses jovens acerca das PIC’s, principalmente as mais populares, 

como a fitoterapia e plantas medicinais, relatando o uso de muitas, como a camomila, erva-doce, 

cidreira, capim-santo e outras, além de lambedores e outras formas de uso desses insumos.  

Para finalizar a intervenção, foi realizada uma dinâmica de avaliação, através da 

plataforma Padlet, que consiste na criação de um mural colaborativo que possibilita a postagem 
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de textos, imagens, vídeos, entre outros arquivos. Esta ferramenta digital oportuniza a interação 

dos sujeitos, disseminando ideias, cultura, democratizando as informações de maneira que o 

conhecimento seja construído em um contexto diferente da sala de aula convencional (MOSER., 

2020).  

Para a produção do mural, foi dado aos alunos o questionamento de como eles se 

sentiam após as discussões, e algumas das respostas no padlet foram: “amei; me sentindo muito 

melhor”; “quem não participou, perdeu esse momento riquíssimo”; “estou me sentindo mais leve e 

calmo agora”; “vocês conseguiram tirar todas as minhas dúvidas”; “foi ótimo, principalmente as 

dicas de enfrentamento”; “vou usar muito essas dicas a partir de agora”.  

Percebe-se que a intervenção foi estruturada de forma a servir como um grupo 

terapêutico, e que diante das respostas inseridas no mural colaborativo, a intervenção teve um 

efeito positivo, uma vez que a experiência em grupo terapêutico para adolescentes no meio 

escolar traz benefícios para o alívio dos sintomas de ansiedade, oferecendo espaço favorável para 

que eles possam compartilhar suas angústias em um ambiente que respeita sua dor (AMORIM; 

CATARINO, 2019).  

Além disso, a atividade contribuiu significativamente para todos os envolvidos, uma vez 

que permitiu a discussão de uma temática muito importante e atual, que é a ansiedade, além de 

colocar em evidência temáticas gerais sobre a saúde mental, tão estigmatizada na sociedade 

brasileira. Verificou-se, ainda, que se trata de uma ação que permite aos discentes responsáveis 

vivenciar práticas de EPS através de plataformas de ensino remoto, uma realidade alternativa 

viável em meio ao distanciamento social decorrente da pandemia covid-19. Sobre isso, Libardi et 

al. (2018, p. 3) afirma que as tecnologias educacionais “servem como dispositivos de mediação 

para os facilitadores na disseminação da informação e no processo de formação, assumem papel 

importante no processo de educação em saúde”. 

A partir da intervenção realizada, foi possível compreender que os adolescentes têm 

muitas demandas em saúde. Assim sendo, a EPS se configura como uma ferramenta significativa 

de construção de conhecimentos e informações, tendo como suporte a escola, espaço privilegiado 

de socialização, principalmente considerando a inserção do Programa Saúde da Escola, neste 

meio.  

Uma intervenção em saúde por meios exclusivamente digitais, foi algo desafiador, uma 

vez que exigiu mais habilidade do que no formato presencial, como um planejamento mais 

rebuscado de forma a tornar o momento mais atrativo e interativo, o que demanda de uma de 

aptidões para o manejo de ferramentas digitais. Sobre o uso das ferramentas digitais, alguns 

impasses precisam ser superados, como por exemplo, conexão com a internet, uma vez que 

alguns alunos, durante reunião ficavam oscilando na reunião por quedas de conexão, que é algo 

que está sujeito a acontecer com qualquer indivíduo que participa de algo online.  

Destarte, essa modalidade remota possibilitou trabalhar a EPS em outro Estado, diferente 

de onde está localizada a universidade, rompendo as barreiras territoriais existentes, o que se 

fosse no presencial, seria inviável, dado as circunstâncias de deslocamento, local, sujeitos de 
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diferentes anos do ensino médio e o contexto pandêmico o qual estamos convivendo, logo, essa 

ação educativa por plataformas digitais pôde permitir levar conhecimentos para além dos muros 

da universidade.  

Ademais, têm-se a compreensão de que o ensino nunca mais voltará a ser como era 

antes, tendo em vista que docentes e discentes estão fazendo uso de um novo mundo de 

possibilidade para o processo ensinar/aprender, desvencilhando-se da sala de aula tradicional. É 

uma experiência que gera impactos na vida de todos os que a vivenciam, para os facilitadores, é 

uma nova forma de ensinar, novas ferramentas de avaliação, já para os alunos, este é um 

momento de maior autonomia, em que necessitam de organização, dedicação e planejamento 

para estudar no mundo digital, que apresar de ser um universo já trivial para alguns, ainda não é 

tão aplicada para essa finalidade. 
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Capítulo 7 
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RESUMO 
O objetivo deste texto é discutir, através de uma revisão de literatura, as possibilidades da 
gamificação na educação infantil. O fato de que os jogos eletrônicos serem hoje parte relevante da 
vida de muitos alunos, faz com que a comunidade escolar se atenha a essa demanda e proponha 
meios de utilizar tais recursos eletrônicos como auxiliares pedagógicos para assim conseguir 
importantes contribuições na aprendizagem da educação de crianças na educação infantil. 
Palavras Chave: Gamificação; Educação Infantil; Aprendizagem 
 
ABSTRACT  
The objective of this text is to discuss, through a literature review, the possibilities of gamification in 
early childhood education. The fact that electronic games are now a relevant part of the lives of 
many students, makes the school community stick to this demand and propose ways to use these 
electronic resources as teaching aids to achieve important contributions in the learning of children's 
education. in early childhood education. 
Keywords: Gamification; Child education; Learning 

 
 

Introdução 

Das grandes máquinas de fliperamas, populares nos anos 80 do século XX, até os 

videogames para uso em casa, os jogos eletrônicos ampliaram vertiginosamente sua importância 

na cultura mundial. Com a consolidação da internet e sua evolução na velocidade das 

informações, os jogos eletrônicos on line se tornaram febre mundial e um fenômeno comercial 

extremamente lucrativo. Segundo um estudo da Entertainment Software Association (ESA) de 

2012, o público consumidor de jogos eletrônicos (vídeo games) nos Estados Unidos gastou mais 

de 25 bilhões de dólares em jogos e acessórios, sendo quase 7 bilhões de conteúdo on line. 

Para além do entretenimento, os jogos eletrônicos chegaram a um nível de detalhes tão 

profundos que hoje muitos deles são praticamente simuladores da vida real. De acordo com 

Bokhari e seus colaboradores (2010) jogar vídeo games de maneira regular, mesmo com jogos 

comuns de entretenimento, antes de procedimentos cirúrgicos, pode melhorar o desempenho de 

médicos cirurgiões. Concordando, Cuypers et al (2016) explicam que profissionais que jogam 

vídeo game com frequência, acabam desenvolvendo ganhos a sua coordenação entre mãos e 

olhos, além de uma melhor percepção espacial em cirurgias e treinamentos. 

Por conta disso, autores como Deterding (2012) explicam que atualmente existe na 

indústria de jogos eletrônicos o termo chamado gamificação, que tem como base a apropriação de 

                                                             
1 Bacharela em Administração Pública pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e Licencianda em 
Pedagogia pela Universidade do Norte do Paraná. 
2 Doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Professor da Universidade do Estado da Bahia. 
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alguns elementos existentes nos jogos e que podem ser aplicados em contextos que não focados 

exclusivamente no ato de jogar, mas sim com o intuito de promover mudanças e aprimoramentos 

comportamentais, inclusive no campo da educação. 

No Brasil temos o jogo Búzios: ecos da liberdade, produzido por pesquisadores da 

Universidade do Estado da Bahia e que tem como enredo a revolta dos Búzios ocorrido no fim do 

século XVIII. Já as escolas públicas do estado de São Paulo adotam, dentre os 43 programas de 

computador, um jogo chamado Sim City que trata sobre simulação de cidades. (KRUGER; CRUZ, 

2001). 

Vários estudos trazem os benefícios dos jogos eletrônicos e as possibilidades de 

implementação no campo educativo (ALVES, 2005, 2008; MATTAR, 2010; MOITA, 2007). 

Entretanto, de acordo com Cotonhoto e Rossetti (2016) os estudos que tratam sobre o uso dos 

jogos eletrônicos como elemento educativo na infância, ainda são muito escassos no Brasil. Por 

conta disso, o objetivo deste texto é discutir, através de uma revisão de literatura, as 

possibilidades da gamificação na educação infantil. 

   

Conceituando Jogo e sua importância para a aprendizagem 

Para uma melhor compreensão dos elementos tratados neste artigo, é importante trazer a 

ideia de Huizinga (2000) que conceitua o termo jogo como sendo: 

 

Uma atividade livre, conscientemente tomada como “não-séria” e exterior à vida 
habitual, mas ao mesmo tempo capaz de absorver o jogador de maneira intensa e 
total. É uma atividade desligada de todo e qualquer interesse material, com a qual não 
se pode obter lucro, praticada dentro de limites espaciais e temporais próprios, 
segundo certa ordem e certas regras (HUIZINGA, 2000, p.16). 

 

 Para Santos (2006) o ato de jogar tem uma relação muito próxima com o ser humano, 

haja vista que desde a antiguidade as pessoas criam jogos e o usava para sua diversão. Possuem 

regras pré-estabelecidas, com o intuito de gerar entretenimento. Ainda segundo o mesmo autor, o 

jogo gera a possibilidade dos jogadores em imitar ou simular ações da vida real ou até da ficção. 

Assim, ele acaba estimulando a criatividade, curiosidade, iniciativa, autoconfiança, linguagem, 

pensamento, concentração e os elementos intelectuais adjacentes (SANTOS, 2006). 

 De acordo com Kishimoto (2008), existem três tipos de sistemas de jogo enquadrados 

dentro da fase piagetiana da infância. O primeiro é o jogo de exercício que tem como 

característica a repetição de ações motoras já estabelecidas.  

 A segunda é o jogo simbólico, tida como o tipo onde a representação e a linguagem da 

criança passam a existir, já que ela traz para si a compreensão da existência de uma realidade 

externa ao seu eu. A terceira é o jogo de regras, onde se consagra o movimento em que a criança 

sai da compreensão individual do agir e passa para uma compreensão social, de grupo, onde as 

regras do jogo passam a mediar, limitar, regular as ações de interação de pelo menos dois 

indivíduos. 
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 Tanto Kishimoto (1998) quanto Huizinga (2000) deixam claro a inegável contribuição do 

jogo, dentro de uma dimensão educativa, haja vista que permite ao aluno ampliar seu 

conhecimento, sua apreensão do mundo, dentro de um ambiente lúdico. Além disso, para Macedo 

(2000) o jogo, somado a todos as características apresentadas, tanto tende a favorecer o 

aprendizado a partir dos erros, pois favorecia a busca na tentativa de resolver determinados 

problemas, sem necessariamente existir punições por não acertar. 

 Assim, acaba sendo notório e perceptível a importância dos jogos para o processo 

educativo, sendo sim um importante aliado e mediado da aprendizagem. Muitos professores 

acabam se utilizando de jogos para deixar suas aulas mais motivadoras e mais atraentes para os 

alunos (LOPES, 2005; FREITAS et al, 2011). 

 Desta forma, Nunes (2007) utiliza um termo de outro grande teórico da aprendizagem, 

Vygotsky, ao avaliar que os jogos estimulam a zona de desenvolvimento proximal (ZDP3), aliado a 

uma maior interação entre indivíduos de um grupo. Isto porque para Fardo (2013), os princípios 

vygotskianos de interação social podem ainda serem transpostos para as discussões teóricas 

contemporâneas, ao inserir as interações virtuais, sem prejuízos do conceito original. 

O aprendizado através dos jogos eletrônicos e seu uso na educação infantil 

Retornando ao conceito de gamificação, Fadel e Ulbricht (2014) explicam que apesar da 

palavra ser utilizada incialmente no ano de 2010, seu conceito já é aplicado na educação há 

bastante tempo. Os autores exemplificam com “a criança podia ter seu trabalho reconhecido com 

estrelinhas (recompensa) ou as palavras iam se tornando cada vez mais difíceis de serem 

soletradas no ditado da professora (níveis adaptados às habilidades dos usuários)” (FADEL; 

ULBRICHT, 2014. pág. 10). 

 De acordo com Barra (2003) as crianças atuais, por já nascerem num mundo conectado e 

tecnológico, acabam tendo uma relação maior de completo domínio e intervenções nesse meio 

digital, sendo assim sujeitos ativos, produtores de conteúdo e que frequentemente ressignificam 

seu conhecimento e suas interações. 

Pesquisas como a de Rossetti (2005), Rivero et al (2012) e Ramos (2013) indicam que a 

prática de jogos eletrônicos virtuais auxiliam no desenvolvimento da autonomia do indivíduo, da 

construção do seu senso de moral, da socialização (quando em locais que proporcionem jogos 

com outros participantes), além de atenção, criatividade, imaginação, equilíbrio, persistência e 

frustrações saudáveis, que são elementos importantes para que os indivíduos possam enfrentar 

futuras situações e tomadas de decisão no mundo real, como explicada por Piaget (1978): 

 

Na presença de situações penosas ou desagradáveis, a criança pode compensá-las, 
como precedentemente, ou então aceitá-las; mas, nesse último caso, procura revivê-
las mediante uma transposição simbólica. Desligada, então, do que o seu contexto 
podia comportar de irritante, a situação é progressivamente assimilada por 
incorporação a outras condutas.” (PIAGET, 1978, p.172-173). 

 

                                                             
3 A ZDP pode ser entendida como a diferença entre o que a criança já sabe executar sozinho, daquela que ela 
poderia executar com a ajuda ou mediação. 
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No que diz respeito aos jogos eletrônicos na infância, Greenfield (1988) explica que as 

crianças são atraídas por jogos que apresentam grande impacto visual e sua combinação com 

sons e textos. Já Gros (1998), entende que o uso de jogos eletrônicos possibilita na criança o 

aprimoramento das capacidades de reter informações, estimulo a criatividade, melhora do 

planejamento, além de ajudar na tomada de decisões inerentes as diversas situações ao qual o 

jogo coloca a criança durante o seu uso. Argumentos favoráveis ao uso dos jogos eletrônicos 

também são citados por Moita (2007): 

 
[...] os jogadores tem a possibilidade de construir sua identidade, pertencer a um 
grupo, tomar consciência de seus próprios desejos, estabelecer relações, construir 
novas sociabilidades. Trata-se de aprendizagens que trafegam por outros campos 
vivenciais, não-escolares e acadêmicos. (p. 107). 

 

Assim, complementando o raciocínio dos autores citados, Santaella (2012) explica que é 

de extrema importância “oferecer para o aprendiz um ambiente em que os usuários queiram estar, 

queiram explorar e fiquem entretidos em tal intensidade que aprendem sem sentir que estão 

aprendendo” (p.170). 

Do ponto de vista do elemento simbólico e da fantasia, Ramos (2008) explica que os jogos 

eletrônicos possibilitam a imersão em diferentes tipos de personagem que representam papéis 

variados, desde heróis e policias, até vilões e bandidos. O autor acredita que ao assumir as 

funções desse personagem, a criança pode refletir e relativizar sobre os papéis encenados no 

jogo, influencia diretamente no desempenho escolar. 

 

Esses elementos presentes nos jogos eletrônicos atraem os gamers, que, imersos na 
cultura digital, são atraídos a interagirem cotidianamente com essas mídias, que 
possibilitam a crianças e adolescentes experimentarem a importância da colaboração e 
trabalho em grupo, maior facilidade em expressar-se, elaborando com mais facilidade 
estratégias e execução das tarefas exigidas, vencendo os desafios e resolvendo 
problemas, possibilitando, então, maior capacidade na tomada de decisões dentro e 
fora do universo do jogo. Nesse contexto, crianças aprendem através do jogo 
conceitos e significados de maneira diferenciada, possibilitando outras compreensões 
além do modo abordado na escola, em casa ou em outro meio social, às vezes mais 
complexa (ALVES et al, 2014, pág. 25-26). 

 

Apesar de muitos autores apresentarem uma série de vantagens ao uso frequente dos 

jogos eletrônicos por parte das crianças, Abreu et al (2008) afirmam que o uso dos jogos 

eletrônicos por um tempo excessivo, pode levar a transtorno psiquiátricos.  

Para Buckingham (2007) houve uma mudança histórica dos jovens que migraram 

majoritariamente dos encontros de entretenimento dos cinemas para o lazer individualizado da 

televisão e posteriormente dos jogos eletrônicos. O autor entende que mesmo em jogos on line 

com diversos usuários, o aluno sozinho em seu quarto perde muito das contribuições do contato 

humano, o que acaba tomando muito tempo da sua vida, além de favorecer a comportamentos 

violentos. 

Cotonhoto e Rossetti (2016) alerta para o fato de que os jogos eletrônicos devam ser 

usados de forma responsável, no âmbito pedagógico, “seria uma contradição trazer para a escola 

um instrumento que “vicia” e “rouba” das crianças o tempo de infância (p. 351). Entretanto 
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Munguba e seus colaboradores (2003) questiona esse argumento de que jogos com conteúdo 

violento podem favorecer ao aparecimento de atitudes violentas, dos jogadores, em sua vida real. 
Autores como Santaella (2012) defendem o uso de jogos eletrônicos como um importante 

recurso pedagógico e que pode transformar o ato educativo em um momento que alia diversão, 

prazer e aprendizado. Para Muller (2014) a utilização dos jogos eletrônicos e das tecnologias 

digitais como elemento pedagógico na educação infantil, em articulação com as diversas 

linguagens das crianças, pode ser uma importante aliada na expansão comunicativa, expressiva e 

cultural da criança. 

De acordo com Pereira (2010), as atividades comuns utilizados nas aulas da educação 

infantil, tais como livros de histórias e fantoches, desenho e pintura, massa de modelar etc, podem 

ter sua prática ressignificada através do uso das tecnologias digitais e dos jogos eletrônicos, haja 

vista que tais recursos já fazem parte da vida cotidiana das crianças. Argumento também 

corroborado por Couto Júnior (2013): 

 
Se antes as aprendizagens vinham ocorrendo a partir de atividades como a “contação” 
de histórias e as brincadeiras de faz-de-conta, agora existem outras aprendizagens 
que emergem com as linguagens audiovisuais, despertando também a curiosidade das 
crianças (p.140). 

 

Porém, Magro e Couto Junior (2015) deixam claro que as tecnologias digitais e os jogos 

eletrônicos não devem ser substitutos das práticas pedagógicas tradicionais em sala de aula, mas 

devem garantir maneiras diferentes de ampliar os conhecimentos dos alunos. Segundo os 

mesmos autores os jogos eletrônicos não devem ser apenas simples ferramentas ou instrumentos 

para o trabalho docente, pois é importante o uso de uma abordagem que garanta o processo de 

ensino - aprendizagem de maneira lúdica. E ainda:  

 

Não concordamos que os jogos eletrônicos substituam outros recursos didáticos 
tradicionalmente utilizados pelos professores, como o quadro-negro, o retroprojetor e 
os livros impressos. Contar histórias, cantar músicas, participar de cantigas de roda e 
de brincadeiras nos diversos espaços da escola, bem como realizar pinturas livres com 
tinta são igualmente importantes de serem trabalhadas com as turmas de educação 
infantil. Entretanto, não parece demais supor a necessidade de promover maiores 
pontes entre as tecnologias digitais e as práticas pedagógicas, reinventando o 
cotidiano escolar, criando alternativas e estratégias em sala de aula com a intenção de 
potencializar as dinâmicas de ensinar e aprender. (MAGRO; COUTO JUNIOR, 2015, p. 
53-54). 

 

De acordo com Alves (2014) os professores não precisam necessariamente serem 

especialistas em jogos eletrônicos, mas, concordando com Ramos (2008), os docentes precisam 

conhecer o universo dos jogos eletrônicos que fazem parte da vida de grande parte de seus 

alunos. Para que desse modo, seja possível a criação de interrelações entre o ambiente virtual e o 

ambiente escolar, favorecendo assim, aprendizagem dos conhecimentos formais da escola. 

 
Considerações finais 

O objetivo do presente texto foi discutir, através de uma revisão de literatura, as 

possibilidades da gamificação na educação infantil. Em diálogo com os diferentes autores 
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apresentados até aqui foi perceptível que o uso das tecnologias digitais, e em especial, os jogos 

eletrônicos, são elementos importantes como auxilio ao processo de aprendizagem formal 

promovido dentro das escolas. 

O fato de que os jogos eletrônicos serem hoje parte relevante da vida de muitos alunos, 

faz com que a comunidade escolar se atenha a essa demanda e proponha meios de utilizar tais 

recursos eletrônicos como auxiliares pedagógicos para assim conseguir importantes contribuições 

na aprendizagem da educação de crianças na educação infantil. 

Para isso é importante que mais estudos sejam publicados, sobre esse tema, em suas 

diversas variáveis, no sentido de ampliar o arcabouço teórico e assim permitir aos docentes 

intervenções pedagógicas cada vez mais seguras e eficientes no uso dos jogos eletrônicos em 

suas aulas.   
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EDUCATIVA FRENTE AO NOVO CORONAVÍRUS 
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RESUMO 
Objetivou-se relatar a implementação de um podcast como ferramenta ativa ao enfrentamento à 
pandemia do novo coronavírus. Trata-se de pesquisa descritiva, qualitativa, do tipo relato de 
experiência, que discorre sobre o percurso metodológico da elaboração de um podcast realizado 
pela equipe de Residência Integrada em Saúde, da Escola de Saúde Pública do Ceará, com 
ênfase em Saúde da Família e Comunidade, de maio de 2020 a janeiro de 2021. O referido canal 
de comunicação foi produzido para divulgar informações científicas relacionadas ao 
enfrentamento do coronavírus, de forma acessível aos usuários da área de abrangência da 
unidade. Foram gravados e disponibilizados onze episódios nas plataformas virtuais Anchor® e 
Spotify®, com total de 293 acessos. A realização desse podcast corrobora a expansão do uso e 
aplicabilidade das tecnologias em saúde, proporcionando nova ferramenta para atuação dos 
profissionais da unidade. 
Palavras-chave: Podcast. Coronavírus. Tecnologia da Informação. Educação em Saúde. 
Estratégia Saúde da Família. 
 
ABSTRACT 
This study aimed to report the implementation of a podcast as an active tool to face the new 
coronavirus pandemic. This is a descriptive, qualitative research of the experience report type, 
which discusses the methodological path of designing a podcast conducted by the Integrated 
Residency in Health team, from the State of Ceará School of Public Health, focused on Family 
and Community Health, from May 2020 to January 2021. The communication channel was 
produced to disseminate scientific information related to coping with the coronavirus, in a way 
accessible to users in the area covered by the unit. Eleven episodes were recorded and uploaded 
to the Anchor® and Spotify® platforms, totaling 293 accesses. The implementation of this podcast 
corroborates the expansion of the use and applicability of technologies in health, providing a new 
tool for the professionals of the unit. 
Keywords: Podcast. Coronavirus. Information Technology. Health Education. Family Health 
Strategy. 

 

Introdução 
 

A patologia COVID-19 é causada pelo coronavírus do tipo SARS-CoV-2 (do inglês, 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), um novo exemplar de coronavírus 

identificado ao final de 2019, após casos descritos na China (LIMA, 2020). A sintomatologia é 

característica de uma síndrome gripal, com febre, tosse, congestão nasal, dor de garganta, 
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podendo ocorrer dispneia, taquipneia, sibilos e pneumonia. Alguns sintomas gastrointestinais, 

como êmese e diarreia, podem estar presentes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2020). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em janeiro de 2020, que a 

disseminação do novo coronavírus constituía uma Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) e, em março de 2020, a COVID-19 foi configurada pela OMS como uma 

pandemia (OMS, 2020), evidenciando-se a importância da construção de processos de 

educação em saúde que estabeleçam diálogos com a sociedade civil em parceria com os 

serviços educacionais e de saúde. 

Frente a esse contexto pandêmico, tem-se a Atenção Primária à Saúde (APS) como 

grande pilar de sustentação para o Sistema Único de Saúde (SUS). A APS é fundamental para 

estruturação das linhas de assistência, atuando como a porta de entrada preferencial, 

coordenadora do cuidado e ordenadora do fluxo assistencial em todos os pontos de atenção à 

saúde, funções que ocorrem rotineiramente e ficam em evidência diante do enfrentamento a 

situações de emergência (SARTI et al., 2020; BRASIL, 2017). 

A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o principal modelo para reorganização e 

solidificação da APS no Brasil. As equipes da ESF se estabelecem como linha de frente da 

atenção comunitária, utilizando estratégias de análise situacional do território, como instrumento 

de percepção da realidade, formação de vínculo entre usuários e profissionais, monitoramento 

de famílias, em busca da integralidade na assistência (MACINKO; MENDONÇA, 2018). 

Durante a pandemia da COVID-19, 

todas essas características se mostraram fundamentais para atuação profissional, 

colaborando para contenção de casos e o não agravamento de quadros clínicos. 

Perante esse cenário pandêmico, a metodologia de trabalho dos profissionais da ESF 

precisou de adaptações, com estabelecimento de novos fluxos para o combate à COVID-19 

(BRASIL, 2020). Foram necessárias reorganização de atividades e busca por ferramentas 

inovadoras, para que a população não ficasse desassistida pelos serviços de saúde e o pilar 

principal fosse mantido: a prevenção da saúde, por meio da educação comunitária, uma vez que 

os demais agravos à saúde ainda estavam presentes. 

Nesse contexto, a divulgação de informações para a população é uma ferramenta 

importante frente à nova conjuntura de distanciamento social, sendo inerente a 

reformulação de novas práticas no enfrentamento da infecção. Frente a isso, a educação em 

saúde incorporou novas tecnologias de informação e comunicação. O avanço das mídias 

sociais possibilitou o aumento da disseminação de dados e informações, contribuindo, de 

forma efetiva, para produção do conhecimento e ampliando o acesso aos serviços de saúde 

(PINTO; ROCHA, 2016). A educação em saúde, de caráter virtual, passa a ser uma estratégia 

para atender às demandas da comunidade e manter o vínculo profissional-usuário, no 

momento de distanciamento. O podcast surgiu, nesse momento, como uma tecnologia a ser 

utilizada amplamente nos serviços, visto ser composto de arquivo digital de áudio que pode ser 
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disponibilizado para acesso a qualquer momento, diferenciando-se dos programas de rádio, 

com limitações de horário e local (LUIZ; ASSIS; SALVES; GUANABARA, 2010). Essa 

tecnologia apresenta baixo custo de produção e edição, formato acessível e de fácil 

disseminação, podendo ser utilizado na área da saúde, como recurso de divulgação de 

informação e construção de conhecimento 

(CARVALHO; ÁGUIA; MACIEL, 2009). 

A realização do projeto foi motivada pela grande disseminação de fake news sobre o 

coronavírus, principalmente em redes sociais. As fakes news são histórias falsas, com aspecto 

de notícias, disseminadas, geralmente, pela internet (CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, 1995). 

Essas informações, quando tidas como verdadeiras, podem interferir negativamente nos 

cuidados à saúde. Assim, este estudo objetivou relatar a implementação de um podcast como 

ferramenta ativa ao enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. 

 

Procedimentos metodológicos 

 

Trata-se de pesquisa descritiva, qualitativa, do tipo relato de experiência, em que se 

discorre sobre o percurso metodológico da elaboração de um podcast - InformaTito - realizado 

pela equipe de Residência Integrada em Saúde, da Escola de Saúde Pública do Ceará, com ênfase 

em Saúde da Família e Comunidade, com apoio dos profissionais da equipe de Saúde da Família e 

do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), de uma Unidade de 

Atenção Primária à Saúde do município de Fortaleza, Ceará, Brasil, de maio de 2020 a janeiro de 

2021. 

Respeitando as características éticas, não houve exigência de avaliação deste estudo pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, em razão do estudo não fazer parte de experimentos ou apresentar 

elementos que possa infringir alguma regra moral da resolução de n° 510/2016 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2016), visto que esta pesquisa objetivou o aprofundamento teórico de 

situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional e não revelam 

dados que possam identificar o sujeito. 

O referido canal de comunicação foi produzido com objetivo de divulgar informações 

científicas relacionadas ao enfrentamento do coronavírus, de forma acessível aos usuários da 

área de abrangência da unidade, aproximando os profissionais de saúde da comunidade em 

tempos de isolamento social parcial ou total. 

Utilizou-se como referencial teórico dos episódios textos elaborados pelo Ministério da 

Saúde do Brasil, Governo do Estado do Ceará e outras instituições da área da saúde (BRASIL, 

2020b; 2020c; 2020d; 2020e; 2020f; CEARÁ, 2020; INSTITUTO BUTANTAN, 2020; INCA, 2020a; 

2020b). 

Os temas de cada episódio foram definidos em reuniões virtuais, encontros presenciais na 

unidade de saúde, a partir de dúvidas e sugestões da população e dos profissionais, sendo o 

planejamento dos roteiros de gravação realizado de forma interprofissional. Seguindo as temáticas 
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relacionadas ao coronavírus, pertinentes à atualidade, os roteiros foram construídos de acordo 

com as seguintes etapas: apresentação, paródia temática, anúncio do tema do dia, abordagem do 

assunto e créditos. 

Ao início de cada episódio, havia apresentação do título, com a frase de efeito e o objetivo 

do podcast. Em seguida, era reproduzida a paródia temática, elaborada 

por uma Agente Comunitária de Saúde (ACS) e uma usuária, abordando o enfrentamento 

ao coronavírus e o papel da unidade no cuidado integral à saúde. Após a paródia, iniciavam-se o 

anúncio do tema do dia e a abordagem da temática, seguindo roteiro previamente elaborado, com 

revezamento de falas entre dois locutores, profissionais de saúde ou usuários da unidade, 

utilizando celular pessoal para gravação. O episódio terminava com os créditos finais, contendo a 

autoria daquele episódio e as informações para contato. Cada locutor gravou de forma individual, 

devido à incompatibilidade de horários e à manutenção do distanciamento preventivo à COVID-19. 

Posteriormente, os arquivos foram unidos e editados. 

O programa, com periodicidade quinzenal ou mensal, foi gravado por meio do aplicativo 

gratuito de gravação e edição de áudio Anchor®, que disponibiliza o link de cada episódio pelo 

próprio aplicativo e outras plataformas digitais de áudios; também é possível o download do 

arquivo da gravação, sendo compartilhado mediante aplicativo de mensagens instantâneas 

(Whatsapp®). 

Esse podcast é classificado como do tipo Instruções/Orientações, com a finalidade de 

informar, adotando estilo informal e de duração moderada, com média de 8 a 10 minutos por 

episódio (CARVALHO; ÁGUIA; MACIEL, 2009). 

 

Resultados e Discussão 
 

Gravaram e disponibilizaram-se onze episódios de podcast, nas plataformas virtuais 

Anchor® e Spotify®, com os seguintes títulos: Automedicação e Coronavírus; Uso de Máscaras; 

Amamentação e Coronavírus; Festa Junina em Tempos de Coronavírus; Distanciamento Social e 

Coronavírus; Prevenção de Acidentes Domésticos; Episódio especial: 30 anos de regulamentação 

do SUS; Outubro Rosa: um toque de amor próprio; Novembro Azul: homem consciente se cuida; 

Puericultura parte 1; Chegou a vacina em Fortaleza, e agora?. Obtiveram-se o total de 293 

acessos, entre maio de 2020 e janeiro de 2021. 

 

Quadro 1 - Episódios, duração, número de visualizações e link por episódio do 

podcast InformaTito. Ceará, Brasil, 2021 

 

Episódios Duração Número de 
visualizações 

Link de acesso 
Spotify® 

Automedicação e Coronavírus 8min 74 https://open.spotify.com/ 
episode/2EdPx5FFVIBm 

 

Episódios Duração Número de 
visualizações 

Link de acesso 
Spotify® 
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   sLYeI4tith?si=K6iQT4HD 
RE2dffMaS-h0qQ 

Uso de Máscaras 8min35s 35 https://open.spotify.com/ 
episode/2UNLqrNKeRU 
G3adoaUJDwZ?si=lgBm 
vI1tTRKIgX85TB6msA 

Amamentação e Coronavírus 8min6s 25 https://open.spotify.com/ 
episode/6e83GjvG1Edvy 
X0pjHGWXm?si=Ydqsv_ 
kJQgKGOSWWFIrx5g 

Festa Junina em Tempos de 
Coronavírus 

9min23s 23 https://open.spotify.com/ 
episode/1n26jXGhvB7kv 
mkaxuexv0?si=K7kQ8O 
sHSw6ehSFbduWbBQ 

Distanciamento Social e 
Coronavírus 

9 min43s 27 https://open.spotify.com/ 
episode/3OSReBru7CA8 
2tzBrWRyJu?si=C55rjYX 
XS26jzu7a5ThUPQ 

Prevenção de acidentes 
domésticos 

8min5s 22 https://open.spotify.com/ 
episode/1t20L4rOwHXB 
5AhBPLx5ZD?si=vIkzrj2 
sT8Wjyl73gY6YAg 

Episódio especial: 30 anos de 
regulamentação do SUS 

8min57s 34 https://open.spotify.com/ 
episode/1SV9drELYMgX 
R33Fi3BZpb?si=LNDha 
N_TTIiGKOz8Px5jjw 

Outubro Rosa: um toque de 
amor próprio 

8min25s 15 https://open.spotify.com/ 
episode/6xtqA2wgCe3K 
FdgbAcUSFa?si=zv7yR 
uWWQmyWh6D- ZvhaZQ 

Novembro Azul: 
homem consciente se cuida 

7min35s 16 https://open.spotify.com/ 
episode/3SFZvLgVGuk7 
c156EpAmgT?si=vMbckf 
23TwqquSf0Dn9ryA 

Puericultura parte 1 11min30s 11 https://open.spotify.com/ 
episode/18zszDxN55Kc 
KogQTZE9fK?si=sMOv O-
WjQ72bvOKOLIWybg 

Chegou a vacina em Fortaleza, e agora? 12min48s 11 https://open.spotify.com/ 
episode/7LWnuNHL9Ds 
opzFknSgWMc?si=Efqf0 
B1rTpmNLZSOzB_IsQ 

 

O episódio com maior reprodução foi Automedicação e Coronavírus, o primeiro a ser 

produzido. A ideia da temática surgiu em reunião virtual, em que pessoas relataram o 

conhecimento do uso de medicamentos sem receita médica, por usuários da unidade, tornando 

importante a conscientização sobre os malefícios da automedicação e o esclarecimento acerca 

dos medicamentos que estavam sendo utilizados para o combate ao coronavírus, de forma a 

desmistificar informações falsas. 

Além das plataformas digitais, outra estratégia de divulgação foi a distribuição através do 

WhatsApp®, em grupos com usuários, agentes de saúde, líderes comunitários e profissionais da 

rede de educação e assistência. Estes repassavam os episódios adiante e, posteriormente, traziam 

algumas devolutivas de pessoas que os escutaram. Os professores da escola compartilharam em 

grupo de pais, em que alguns deles elogiaram e reagiram positivamente ao conteúdo. Em outro 

grupo, um líder comunitário marcou uma reunião virtual para debater e sugerir temáticas de 

interesse da comunidade para ser abordado nos próximos episódios. 

https://open.spotify.com/episode/2UNLqrNKeRUG3adoaUJDwZ?si=lgBmvI1tTRKIgX85TB6msA
https://open.spotify.com/episode/2UNLqrNKeRUG3adoaUJDwZ?si=lgBmvI1tTRKIgX85TB6msA
https://open.spotify.com/episode/2UNLqrNKeRUG3adoaUJDwZ?si=lgBmvI1tTRKIgX85TB6msA
https://open.spotify.com/episode/2UNLqrNKeRUG3adoaUJDwZ?si=lgBmvI1tTRKIgX85TB6msA
https://open.spotify.com/episode/6e83GjvG1EdvyX0pjHGWXm?si=Ydqsv_kJQgKGOSWWFIrx5g
https://open.spotify.com/episode/6e83GjvG1EdvyX0pjHGWXm?si=Ydqsv_kJQgKGOSWWFIrx5g
https://open.spotify.com/episode/6e83GjvG1EdvyX0pjHGWXm?si=Ydqsv_kJQgKGOSWWFIrx5g
https://open.spotify.com/episode/6e83GjvG1EdvyX0pjHGWXm?si=Ydqsv_kJQgKGOSWWFIrx5g
https://open.spotify.com/episode/1n26jXGhvB7kvmkaxuexv0?si=K7kQ8OsHSw6ehSFbduWbBQ
https://open.spotify.com/episode/1n26jXGhvB7kvmkaxuexv0?si=K7kQ8OsHSw6ehSFbduWbBQ
https://open.spotify.com/episode/1n26jXGhvB7kvmkaxuexv0?si=K7kQ8OsHSw6ehSFbduWbBQ
https://open.spotify.com/episode/1n26jXGhvB7kvmkaxuexv0?si=K7kQ8OsHSw6ehSFbduWbBQ
https://open.spotify.com/episode/3OSReBru7CA82tzBrWRyJu?si=C55rjYXXS26jzu7a5ThUPQ
https://open.spotify.com/episode/3OSReBru7CA82tzBrWRyJu?si=C55rjYXXS26jzu7a5ThUPQ
https://open.spotify.com/episode/3OSReBru7CA82tzBrWRyJu?si=C55rjYXXS26jzu7a5ThUPQ
https://open.spotify.com/episode/3OSReBru7CA82tzBrWRyJu?si=C55rjYXXS26jzu7a5ThUPQ
https://open.spotify.com/episode/3SFZvLgVGuk7c156EpAmgT?si=vMbckf23TwqquSf0Dn9ryA
https://open.spotify.com/episode/3SFZvLgVGuk7c156EpAmgT?si=vMbckf23TwqquSf0Dn9ryA
https://open.spotify.com/episode/3SFZvLgVGuk7c156EpAmgT?si=vMbckf23TwqquSf0Dn9ryA
https://open.spotify.com/episode/3SFZvLgVGuk7c156EpAmgT?si=vMbckf23TwqquSf0Dn9ryA
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A escolha da divulgação em grupos do WhatsApp® ocorreu devido à facilidade de acesso a 

esse aplicativo de mensagens instantâneas e por ser via de comunicação direta dos profissionais 

com os usuários da unidade. Entretanto, houve limitação em relação à quantificação das 

visualizações dos episódios, uma vez que o aplicativo não permite mensurar esses números. 

Educação em saúde conceitua-se como um aparato de processos e métodos pedagógicos 

que buscam partilhar os saberes referentes à saúde, objetivando a conscientização sobre temas 

relevantes e contribuindo para melhoria da qualidade de vida (LUCENA; CARAMELO; SILVA, 2019). 

É promovida pelos profissionais atuantes no âmbito da ESF, sendo vista como recurso de grande 

relevância para promover estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças para 

população (CARNEIRO et al., 2012). Deste modo, foi notório que a utilização do podcast foi de 

grande valia para os profissionais de saúde, como nova estratégia de educação em saúde, 

esclarecendo dúvidas dos usuários, criando nova forma de contato em meio ao distanciamento e 

alcançando notável divulgação. 

Ferreira (2019) também evidenciou a aplicabilidade do podcast como ferramenta 

educacional, em que se verificou melhora significativa do conhecimento de alunos acerca da 

hanseníase, após intervenção com uso de um podcast, reforçando a importância de implementar 

novas tecnologias. 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ocasionou novas formas de 

comunicação para diversas áreas do conhecimento. A tecnologia passou a executar função de 

destaque na organização da sociedade, viabilizando o processamento, o armazenamento, a 

multiplicação da informação e do conhecimento. No contexto da saúde, as TIC vêm se fazendo 

presente na organização e gestão de procedimentos institucionais, agregando os recursos 

tecnológicos à prática profissional (CARDOSO; PALUDETO; FERREIRA, 2018). A realização desse 

podcast corrobora a expansão do uso e da aplicabilidade das tecnologias em saúde, 

proporcionando nova ferramenta para atuação dos profissionais da unidade. 

Destaca-se o aporte de usuários e lideranças comunitárias, com sugestões de temas a 

serem abordados e participação em alguns episódios, o que trouxe ao programa formato acessível 

e popular. Essas participações aproximaram usuários e profissionais, fortalecendo o vínculo, e 

incentivaram a interação de outros usuários. A formação desse vínculo é um dos objetivos da ESF. 

A ideia de vínculo está atrelada aos princípios de humanização, responsabilização e integralidade, 

trazendo esses conceitos para a prática real. Com esse elo fortalecido entre a equipe da ESF e o 

usuário, torna-se possível a produção de um cuidado efetivo, com confiança e 

corresponsabilização (ILHA; DIAS; BACKES; BACKES, 2014). 

A elaboração do podcast InformaTito também potencializou o trabalho interprofissional, 

fortalecendo o diálogo entre profissionais da Residência Integrada em Saúde, da equipe da ESF e 

do NASF-AB, por meio da discussão acerca dos temas a serem abordados em cada episódio e 

planejamento dos roteiros. Desse modo, profissionais de diferentes áreas da saúde articulam os 

conhecimentos específicos das respectivas formações, promovendo abordagem integral à saúde 

de usuários (PEDUZZI, 2016). 

https://www.sinonimos.com.br/multiplicacao/
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Considerações Finais 
 

A implementação do podcast InformaTito favoreceu a utilização desse gênero de mídia 

como ferramenta para realização de educação em saúde, contribuiu para atuação interprofissional 

e formação de vínculo profissional-usuário. Ademais, potencializou o engajamento entre os 

profissionais de saúde e os usuários da unidade, em um momento de distanciamento social. 

Apesar da limitação acerca dos reais números de alcance e reprodução dos arquivos, 

espera-se que a elaboração dessa ferramenta acessível e de baixo custo tenha contribuído para 

disseminação de informações científicas para comunidade e consequente mudança de 

comportamento em relação ao enfrentamento à COVID-19. Os resultados verificados incentivam a 

continuidade da utilização do podcast como estratégia de promoção da saúde e prevenção de 

doenças. 
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Capítulo 9 

INTERVENÇÕES DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NAS 

METODOLOGIAS EDUCACIONAIS UTILIZADAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID-19 

INTERVENTIONS OF THE PEDAGOGICAL COORDINATION OF ELEMENTARY EDUCATION IN THE 

EDUCATIONAL METHODOLOGIES USED IN PANDEMIC TIMES OF COVID-19 

 

 
Alessandra dos Santos Olmedo1 

Vera de Mattos Machado2 
 

RESUMO 
Com a suspensão das aulas presenciais em virtude da pandemia ocasionada pelo COVID-19, 
iniciou-se o ensino remoto. Com inúmeros desafios para o trabalho docente e para a coordenação 
pedagógica. O objetivo deste relato é descrever como a coordenação pedagógica do Ensino 
Fundamental anos finais de uma Escola Estadual de Mato Grosso do Sul vivenciou e poderia 
intervir ou proporcionar uma interface entre os professores, estudantes e as famílias, de forma que 
as metodologias educacionais no momento remoto pudessem contemplar tanto a aprendizagem 
como o trabalho docente para o envio da Atividades Pedagógicas Complementares. Os resultados 
apontam para a mediação e intervenção de três metodologias de envio de atividades. A terceira 
atividade, um projeto pautado em alguns princípios da interdisciplinaridade por área do 
conhecimento contribuiu para a redução da evasão escolar, maior contato com as famílias e 
proporcionou apoio e troca de experiência docente entre os pares. 
Palavras-chave: COVID-19.Ensino Remoto. Docência.  
 
ABSTRACT 
With the suspension of face-to-face classes due to the pandemic caused by the COVID-19, remote 
education started. With numerous challenges for teaching work and for pedagogical coordination. 
The objective of this report is to describe how the pedagogical coordination of Elementary 
Education in the final years of a State School in Mato Grosso do Sul experienced and could 
intervene or provide an interface between teachers, students and families, so that educational 
methodologies at a remote moment could contemplate both learning and teaching work to send 
Complementary Educational Activities. The results point to the mediation and intervention of three 
methodologies for sending activities. The third activity, a project based on some principles of 
interdisciplinarity per area of knowledge, contributed to reducing school dropout, greater contact 
with families and provided support and exchange of teaching experience between peers. 
Keywords: COVID-19. Remote Reaching. Teaching. 
 

Introdução 

 

A partir dos relatos de Borba et al. (2020), o ano de 2020 foi atípico, resumido em três 

termos: SARS-CoV-2. COVID-19. Pandemia do novo coronavírus. Produzindo sentidos, 

sensações e emoções múltiplas para diferentes sujeitos, sociedades e culturas. Os milhares de 

professores, enclausurados em suas residências, encontram-se às voltas com o drástico 

tensionamento dos modelos de docência que conheciam, praticavam e nos quais se constituíram 

profissionais da educação. Ao passar de exíguos dias, condicionados por diferentes pressões dos 

estudantes, das famílias, dos gestores escolares, deixaram os papéis de consumidores das mídias 
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e redes sociais para, tornarem-se produtores de artefatos consubstanciados com a mesma 

matéria digital que pavimenta o mundo virtual.  

No Estado de Mato Grosso do Sul (MS), as aulas presenciais foram suspensas por meio 

da Resolução da Secretaria de Estado de Educação (SED/MS) n. 3.745, de 19 de março de 2020, 

que regulamentou o Decreto n. 15.391, de 16 de março de 2020, e diante dos fatos, as atividades 

escolares começaram a ser ofertadas em forma de Atividades Pedagógicas Complementares 

(APCs), nas unidades escolares e centros pertencentes à Rede Estadual de Ensino, 

regulamentando o ensino remoto (MATO GROSSO DO SUL, 2020ab). 

Desta maneira o espaço-tempo escolares relatados por Tardif e Lessar (2014, p. 167) 

foram rompidos: 

 

Esta organização corresponde ainda a uma estruturação relativamente dinâmica dos 
acontecimentos escolares. Com efeito, do ponto de vista dos atores, dos professores e 
dos alunos, essa organização das unidades de trabalho se apresenta como uma 
estrutura, mas também, como um desdobramento, um processo. Esse processo é o 
dos dias que se sucedem segundo os mesmos ritmos e ritos básicos, é o dos meses, 
dos semestres, dos anos, enfim, que se alinham uns após outros em sua relativa 
uniformidade. 
 

Como consequência desta ruptura, nos resultados do trabalho realizado por Borba et al. 

(2020), com 187 professores que responderam um questionário eletrônico, foram apontados 

dados que indicaram que as demandas metodológicas sobre planejamento, avaliação e 

estratégias didáticas constituíram os principais desafios nesta conjuntura da Pandemia. Destaca-

se também, o aumento da carga de trabalho e as dificuldades de acesso à internet de seus 

estudantes. 

A estratégia adotada, segundo Tenente (2020), no entanto, escancara a desigualdade e as 

dificuldades enfrentadas pelos estudantes  e professores de colégios públicos, com acesso limitado à 

internet, falta de computadores e de espaço em casa, problemas sociais, sobrecarga de trabalho docente e 

baixa escolaridade dos familiares. 

 Nesse sentido, para Gatti (2020), a educação de crianças, adolescentes e jovens entrou 

“ao vivo” na vida dos pais ou dos responsáveis por elas. Tudo isso abalou convicções e confortos 

em relação aos sentidos e ao significado da formação das futuras gerações. 

As mudanças que estamos vivenciando de forma compulsória, e sem que, nenhum de nós 

tenha sido preparado, nos remetem a entender que ajustes serão necessários e inevitáveis. A 

família, assim como nós, educadores formais, não imaginou que este tipo de situação poderia ser 

possível; uma pandemia que pararia o mundo e nos faria pensar de forma coletiva. Todavia, para 

que o sucesso desse momento ocorra é necessário pensar primeiro individualmente, 

ressignificando a forma como nos relacionamos e convivemos (GOTTI; BALBANI E CRUZ, 2020, 

p. 28).  

 Considerando que os professores utilizam no dia a dia de suas atividades, conhecimentos 

práticos tirados das suas vivências, saberes do senso comum, competências sociais, como 

descreve Tardif (2012), a Pandemia, as aulas remotas e o home Office  constituíram uma situação 
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nunca vivenciada por eles, acarretando muito estresse devido a sobrecarga de trabalho e de 

novas informações teórico-metodológicas e tecnológicas. 

Tal feita é apontada por Souza (2020, p. 6), como causadora da precarização do trabalho 

devido a situação pandêmica:  

 

Com a adoção do distanciamento social, muitos países determinaram o fechamento de 
setores da economia, a fim de permitir que os indivíduos ficassem em suas casas. Em 
alguns desses setores, adotou-se a estratégia do teletrabalho, sobretudo da casa do 
trabalhador, o que comumente tem sido chamado de home office. Porém, logo 
diversas dificuldades se mostraram em relação à organização dessa modalidade de 
trabalho, em meio a um contexto psicoemocional atípico, de enorme receio pela 
propagação do vírus e, sobretudo, sem que os trabalhadores em geral tivessem a 
estrutura adequada para trabalhar em casa. 

 

Como exemplo Borba et al. (2020) citam que anteriormente a pandemia, as questões que 

permeavam os momentos do planejamento e práticas avaliativas dos professores, que eram: 

Como? O que? Quando? Por que? Para quem? Que por sua vez, direcionavam os diferentes 

saberes e fazeres pedagógicos na realidade presencial. Agora, as ações pedagógicas passaram a 

assumir caracteres inéditos para a maior parte do professorado.  

Enquanto as Ciências da Vida tentam elaborar meios para que as populações sobrevivam 

ao agente viral infeccioso que causa a Covid-19, e que se alastra sem respeitar fronteiras, são 

simultaneamente alvejadas por cortes nos financiamentos de pesquisas, extinção de bolsas para a 

formação e limitações no custeio de pesquisadores. Arrematando a composição deste cenário 

aterrador para profissionais da educação e da saúde, a ascensão do ódio aos princípios 

democráticos e do negacionismo científico aos espaços de tomada de decisões políticas em 

diferentes esferas governamentais chacoalha o país (BORBA et al.,2020). 

Diante deste cenário, na educação, o Coordenador Pedagógico é peça fundamental para 

articular os trabalhos escolares: 

 

O Coordenador Pedagógico deve estar atento à transformação de atitudes da 
comunidade escolar, promovendo a reflexão e a vivência nas relações escolares. 
Como agente de transformação da prática pedagógica, este profissional precisa estar 
aberto às transformações, continuamente, a partir das considerações reflexivas e do 
feedback dos demais atores da Unidade Escolar (SILVA; MONTEIRO, 2017, p. 106).  
 

Diante de tais fatos, o objetivo deste relato é descrever como a Coordenação Pedagógica 

do Ensino Fundamental (EF), para os anos finais, de uma Escola Estadual de Mato Grosso do Sul 

(MS), vivenciou, interviu e/ou proporcionou interfaces entre os professores, estudantes e 

familiares, de forma que as metodologias educacionais, no momento remoto, pudessem 

contemplar tanto a aprendizagem do aluno como o trabalho docente.  

 

Caminhos do Relato 

 

O presente relato tem a natureza qualitativa, oriundo das observações e registros de 

reuniões e intervenções realizadas pela Coordenação Pedagógica do EF, juntamente com o grupo 
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gestor, que é composto pelo diretor, diretor adjunto e outros três coordenadores pedagógicos, de 

uma Escola Estadual de MS, no período de março a dezembro de 2020, quando ocorreu a 

suspensão das aulas presenciais em decorrência da Pandemia do COVID-19.   

 

Relato da Coordenação Pedagógica 

 

 No processo de ensino e aprendizagem os professores são figuras insubstituíveis, 

compondo seu eixo central. Com a interrupção das aulas presenciais precisaram aprender com 

urgência a lidar com uma série de ferramentas didáticas e tecnologias, com as quais, em geral, 

não estavam habituados. Além disso, foram afetados como todos os outros envolvidos pelos 

efeitos emocionais da pandemia, que trouxeram sentimentos como: medo, angústia, ansiedade e 

insegurança, conforme aponta o Comitê Técnico da Educação do Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) 

(2020).  

Inicialmente a escola organizou-se em grupos de comunicação, via aplicativo para 

celulares WhatsApp, formado pelos pais e/ou responsáveis dos estudantes do EF (anos finais), 

para postagens das APCs, dos conteúdos e das disciplinas semanais, de dois e até três 

componentes curriculares diários, que por sua vez, repassariam as atividades aos filhos. Para 

aqueles, que não dispunham destes recursos, a escola ofertou atividades impressas.  

Vale lembra que, neste contexto, a participação da família foi essencial para a realização 

das atividades por parte dos estudantes. Isto pode ser confirmado por Gotti, Balbani e Cruz (2021, 

p. 28) quando afirmam que, 

 

O envolvimento da família ou dos responsáveis com a educação dos estudantes é fator 
crucial, não apenas para o sucesso acadêmico do jovem como também para seu 
desenvolvimento emocional e social. Nessa perspectiva, escola e família/responsável 
devem funcionar com uma grande equipe que se complementa, valoriza e dá suporte. 
A condição mais importante para que tal envolvimento ocorra é a boa comunicação 
com a escola, que consiste basicamente em um diálogo harmônico pautado em 
respeito e colaboração. 

 

Posteriormente as reuniões do grupo gestor, as postagens foram readaptadas para 

períodos quinzenais, com um ou dois componentes curriculares diários, como estratégia para 

reduzir as atividades, tanto para os professores, sobrecarregados, como para os estudantes e 

suas famílias. 

Tal estratégia proposta é explicada por Gatti (2020), pois a situação pandêmica obrigou 

crianças, adolescentes e jovens a mudarem seus hábitos relacionais e de movimento, que 

passaram a estudar de modo remoto. Destes, alguns com boas condições, com acesso à internet, 

com os suportes tecnológicos necessários (computador, tablet ou celulares), mas outros não 

dispondo, ou dispondo com restrições3, contando ainda aqueles sem condição alguma para uso 

dos suportes tecnológicos escolhidos para suprir o modo presencial. Agregue-se a essas 

                                                             
3Por exemplo, não disposição de rede de internet ou de computador ou outro suporte, posse de celulares pré-pagos 
com pouco acesso a redes; um só celular na família etc. 
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condições, o grande contingente de estudantes que não puderam contar com apoio mais efetivo 

dos pais por seu nível educacional, ou por trabalharem em setores prioritários durante o 

isolamento ou por outros motivos. 

Com a ocorrência de novas reuniões e a escuta ativa do corpo docente, diante de 

inúmeoras reclamações e da ameaça da evasão escolar, novas sugestões de trabalhos foram 

propostas, dentre elas o desenvolvimento de projetos pautados em uma proposta interdisciplinar. 

Os professores foram deixados livres para formarem grupos e escolherem seus temas, porém, 

apenas um grupo foi formado entre as disciplinas de Arte e Língua Portuguesa.  

Percebemos imediatamente a dificuldade da interação entre os professores, devido ao 

momento vivido e também devido as próprias características do trabalho docente (mais individual), 

como descritas por Tardif e Lessard (2014, p. 208): “os professores, queiram ou não, são 

obrigados a interpretar os programas e adaptá-los continuamente à situações cotidianas”. Mas 

isso, é um processo à ser adquirido com o tempo e a necessidade do contexto. 

Complementando o pensamento anterior, para Borba et al. (2020), as dificuldades 

encontradas pelos professores para o planejamento, a organização e a execução atividades 

remotas está associado, também, às questões psicológicas e logísticas que o isolamento social 

impõem. 

A partir do terceiro bimestre de 2020, uma terceira modificação foi proposta, desta vez 

delineando as áreas de conhecimento e uma intervenção ativa da coordenação pedagógica, para 

a implantação de projetos pautados em alguns princípios da interdisciplinaridade, de tal forma que, 

os componentes curriculares foram organizados nas áreas de conhecimento: Linguagens (Língua 

Portuguesa, Educação Física, Arte e Língua Inglesa, Projeto de Vida e Pesquisa e Autoria), 

Ciências da Natureza (Ciências e Matemática), Ciências Humanas (História e Geografia). 

Desta maneira, como apontado por Silva e Monteiro (2017), a Coordenação Pedagógica 

desempenhou seu papel no campo da mediação, pois quem está diretamente vinculado a tarefa 

de ensino é o professor. Os Coordenadores Pedagógicos atuam como multiplicadores de 

conhecimentos, em que a articulação entre teoria e prática, passa a ser eixo central de formação 

de educadores, como profissionais reflexivos e esses estarão assumindo a responsabilidade junto 

aos professores.  

Sendo assim, diante da experiências realizada, acreditamos que trabalhar com projetos, 

pode ser uma solução, para formar equipes entre professores e não sobrecarregar aos alunos. 

Um projeto pode dar conta de várias disciplinas, mas precisa de uma boa coordenação nos 

bastidores, como relatado a pesquisa realizada pelo Instituto Península (2020), que ouviu 7000 

professores do Brasil e listou boas práticas de escolas que implementaram estratégias de 

acolhimento em forma de projetos: Gestão Democrática em Práticas de Mediação de Conflitos, 

Educação Integral em tempos de pandemia; Chá da tarde - transformação dos espaços e relações 

a partir das inspirações da natureza; Projeto Driblando o Coronavírus.  

A partir de então, foram organizadas reuniões por área do conhecimento, assim divididos: 

6º e 7º anos e 8º e 9º anos do EF, tanto do matutino como do vespertino. Nessas reuniões os 
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grupos de professores eram ouvidos, e a partir das discussões foram levantados temas, 

embasados nas Orientações Curriculares do Currículo de Referência de MS, para o momento da 

pandemia propostas pela SED/MS, com as habilidades e os pontos de interdisciplinaridade entre 

as áreas de conhecimento (MATO GROSSO DO SUL, 2020cd). 

Consequentemente, de acordo com o tema escolhido pelo grupo, a coordenação sugeria 

um texto base, de tal forma que o corpo docente poderia elaborar questões e um formulário de 

perguntas utilizando o Google Form, gerando um link com as perguntas para serem respondidas 

remotamente.  

Após os estudantes terem contato com as atividades, uma aula interdisciplinar era 

previamente agendada, para serem transmitidas via videoconferência, utilizando o aplicativo 

Google meet, com a participação de todos os professores da Área, que organizavam as atividades 

de maneira colaborativa. Assim, dois professores elaboravam as questões, um construía o Google 

Form e outro estaria encarregado a postar no grupo de WhatsApp das turmas as atividades. A 

Coordenação Pedagógica mediava a distribuição de trabalhos e caso o grupo apresentasse 

dificuldades a tarefa era assumida pela coordenação. 

Cabe ressaltar, a importância da interação entre os pares nas reuniões e nas aulas 

coletivas, e a necessidade do registro de tais práticas pedagógicas, diferentemente do início dos 

trabalhos. 

 

Uma das frustrações do ensino como ocupação e profissão é a extensa amnésia 
individual e coletiva, a consistência com que as melhores criações dos educadores são 
perdidas por seus pares tanto contemporâneos como futuros. Ao contrário de campos 
como a arquitetura (que preserva suas criações em plantas e edifícios), o direito (que 
constrói uma literatura de casos com opiniões e interpretações), a medicina (com seus 
registros e estudos de caso) e até mesmo o xadrez, o bridge ou o balé (com suas 
tradições de preservar tanto os jogos memoráveis como as performances 
coreografadas por meio de formas inventivas de notação e registro), o ensino é 
conduzido sem a audiência de seus pares. Carece de uma história da própria prática 
(SHULMAN, 2014, p. 212).  

 

Diante do exposto, apoiamos o pensamento de Gatti (2020), que aponta que, se algumas 

soluções foram encontradas para a manutenção do vínculo de estudantes com a instituição de 

ensino, seus professores e colegas, de outro lado, verificaram-se dificuldades ponderáveis: o 

estudo e aprendizagem de conteúdos curriculares novos em modo de isolamento, com apoios 

delimitados pela situação remota, dificuldades de atenção e concentração, o estresse de alunos 

pela situação do isolamento, por excesso de conteúdos emitidos ou de tempo dedicado diante de 

tela de computador ou outro aparelho digital, trocas relativizadas pelo esforço comunicativo 

demandado, falta do calor dos laços presenciais, entre outras situações, o estresse dos 

professores pela exigência rápida de novas performances, de preparação de aulas virtuais 

demandando mudanças em perspectivas didáticas, esforço de manejo técnico de instrumentos 

não habituais em sua rotina de trabalho. 

 Constata-se mais uma vez, como a “docência, assemelha-se aqui a um trabalho 

artesanal, a meio caminho entre o trabalho dos operários substituíveis na criação da cadeia de 

montagem e a atividade dos artistas insubstituíveis na criação da obra”, como descrevem Tardif e 
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Lessard (2014, p. 190). Os professores foram capazes de enfretamento e reinvenção das 

atividades pedagógicas, sobretudo em um momento de incertezas como o atual. Esta última 

abordagem proporcionou contato entre os professores, entre estes e a coordenação pedagógica, 

e principalmente com os estudantes e suas famílias. 

Importante ressaltar, para os autores Tardif e Lessard (2014, p. 206), o trabalho docente 

pode ser entendido como um complexo de coletivo e individual:  

 

“[...] ademais, nenhum professor pode dizer que ele, sozinho, iniciou ou completou a 
educação de um aluno. O trabalho docente é interdependente no tempo, é um trabalho 
coletivo de longa duração; paradoxalmente o professor trabalha exclusivamente 
sozinho”.   

 

Mesmo em meio a toda essa situação caótica, percebemos o envolvimento paulatino dos 

professores ao longo do ano de 2020, tentando fazer o melhor que podiam. Nesse sentido, o 

pensamento de Freire (2001, p. 260), se faz atual: “a experiência docente , se bem percebida e 

bem vivida, vai deixando claro que ela requer uma formação permanente do ensinante. Formação 

que se funda na análise crítica de sua prática”, de tal maneira que os professores da escola  

estadual, foco deste relato, se reinventaram diante de tão pouco espaço de tempo, para atender 

as inúmeras demandas escolares, diante da pandemia que isolou as pessoas.  

 

Considerações Finais 

 

Conforme o objetivo deste relato, que foi o de descrever como a Coordenação 

Pedagógica do Ensino Fundamental, anos finais, de uma Escola Estadual de Mato Grosso do Sul, 

atuou sobre a aprendizagem do aluno por meio do trabalho docente, verificamos que as 

alternativas das práticas pedagógicas foram exitosas, pois reduziram a evasão escolar (que 

poderia ser maior) e proporcionaram integração e o diálogo entre o grupo docente. 

A pandemia da COVID-19 interferiu nas relações pessoais, na organização da sociedade 

de uma forma geral, trouxe um quadro de incertezas e dificuldades ocasionadas pela mudança do 

trabalho docente. A falta de recursos ou dificuldades técnico-operacionais, deste novo modelo de 

ensino remoto, acarretou estresse e sobrecarga de trabalho ao professor, alunos e familiares. 

Verificamos então, a importância dos diálogos e registros das práticas pedagógicas, neste 

momento tão complexo da história da humanidade, bem como da mediação da Coordenação 

Pedagógica, que atuou de forma a minimizar os danos causados pela pandemia no processo de 

ensino e aprendizagem, auxiliando professores, alunos e familiares.  
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Capítulo 10 

PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O USO DE UMA SIMULAÇÃO SOBRE 

SELEÇÃO NATURAL VOLTADA AO ENSINO REMOTO DE BIOLOGIA 

DIDACTIC SEQUENCE PROPOSAL FOR THE USE OF A SIMULATION ON NATURAL SELECTION AIMED AT 
REMOTE TEACHING OF BIOLOGY 
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Juliane Maria de Santana3 
Ana Cristina Lauer Garcia4 

 

RESUMO 
O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa e descritiva que tem por objetivo propor uma 
sequência didática para o uso de uma simulação sobre seleção natural. Esta simulação está 
disponível na plataforma PhET- Interactive Simulation, da Universidade do Colorado Boulder, 
servindo, como uma alternativa a ser utilizada durante as aulas online de Biologia no ensino 
médio. Tal proposta foi pensada em virtude do ensino remoto/híbrido que ocorre nas escolas 
devido à pandemia da Covid-19.  A sequência didática foi dividida em três momentos: 1- 
Investigação dos conhecimentos prévios dos alunos e abordagem de conceitos iniciais; 2- 
Utilização da simulação e 3 - Avaliação. Após a sequência didática espera-se que os alunos sejam 
capazes de relacionar os conteúdos vistos nos encontros síncronos com a simulação 
apresentada, participem ativamente das discussões, tendo assim, uma aprendizagem mais 
significativa. 
Palavras-chave: Ensino de biologia. Evolução. Mutação. PhET.  
 
ABSTRACT 
The present work is a qualitative and descriptive research that aims to propose a didactic 
sequence for the use of a simulation on natural selection. This simulation is available on the PhET-
Interactive Simulation platform, from the University of Colorado Boulder, serving as an alternative 
to be used during online biology classes in high school. This proposal was designed due to the 
remote / hybrid education that occurs in schools due to the Covid-19 pandemic. The didactic 
sequence was divided into three moments: 1- Investigation of students' previous knowledge and 
approach to initial concepts; 2- Use of simulation and 3 - Evaluation. After the didactic sequence, 
students are expected to be able to relate the contents seen in synchronous meetings with the 
simulation presented, to actively participate in the discussions, thus having a more meaningful 
learning. 
Keywords: Biology teaching. Evolution. Mutation. PheT.  
 

Introdução 

 

Atualmente o ensino de Biologia continua sendo pautado em metodologias tradicionais, 

nas quais, muitas vezes, os conteúdos são ministrados de forma descontextualizada e os alunos 

apenas memorizam conceitos e processos, tendo o professor como detentor do conhecimento 

(NERI et al., 2020). No entanto, de acordo com Santos e seus colaboradores (2020) o ensino com 

enfoque memorístico deve ser deixado de lado em sala de aula, uma vez que um dos objetivos da 

escola é a formação de cidadãos críticos, que saibam qual o seu papel na sociedade e consigam 
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ser capazes de solucionar problemas. Estes mesmos autores salientam que é de suma 

importância que o aluno seja um agente ativo no processo de construção do conhecimento.  

A criação e utilização de uma sequência didática aliada ao uso das Tecnologias Digitais 

da Informação e Comunicação (TDICs), é uma forma de aumentar a interação entre os 

professores e estudantes, facilitando o processo de ensino-aprendizagem (NOVAES; 

FIGUEIREDO, 2020). Isso faz com que o professor atue como um mediador, enquanto os alunos 

assumem o papel de protagonistas (BABICH; MORAN, 2017; NÓBREGA; SUDÉRIO, 2020).  De 

acordo com Zabala (1998, p.18) a sequência didática consiste em “um conjunto de atividades 

ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem 

um princípio e um fim conhecidos, tanto pelos professores como pelos alunos”.  

Peretti e Tonin da Costa (2013) afirmam que são necessárias inserções de atividades 

lúdicas como jogos, problemáticas e conteúdos que estimulem a análise e reflexão na sequência 

didática para que os temas abordados sejam construídos de forma mais eficiente. Neste contexto, 

o crescente desenvolvimento tecnológico e os diversos recursos pedagógicos disponíveis na 

internet podem contribuir positivamente para que estes objetivos possam ser atingidos no 

ambiente escolar. A adição desses recursos no processo de ensino-aprendizagem pode 

apresentar impactos significativos neste processo, uma vez que possibilita que os conteúdos 

complexos sejam ilustrados de forma mais simples e dinâmica (SANTOS; SOUZA, 2019).  

Com o anúncio da pandemia do Covid-19, houve a necessidade de adaptações em todos 

os âmbitos da sociedade. No meio educacional, o ensino presencial teve que ser substituído pelo 

ensino remoto/híbrido, nesse contexto a tecnologia se apresentou como a melhor ferramenta e a 

única aliada para este momento de isolamento social imposto pela pandemia (BARBOSA; 

VIEGAS; BATISTA, 2020; DE SÁ; LEMOS, 2020). Diante disso, muitos docentes recorreram ao 

uso de aplicativos disponíveis na internet para tornar as aulas remotas mais proveitosas e 

produtivas para os estudantes (PIFFERO et al., 2020). O uso de vídeos, simulações e laboratórios 

virtuais são alternativas que podem ser exploradas pelos professores para complementar os 

conteúdos ministrados e facilitar sua compreensão pelos estudantes (BABICH; MORAN, 2017). 

No entanto, é importante frisar a importância do professor conhecer e analisar bem os 

softwares antes de utilizá-los em sala de aula, além disso é essencial que os objetivos 

pedagógicos que se pretendem alcançar com o uso desse recurso estejam claros (MOREIRA; 

MONTEIRO, 2015). Atualmente o software PhET Interactive Simulation disponibiliza uma série de 

simulações de forma gratuita, sendo considerado um importante aliado para o ensino remoto. O 

mesmo foi criado para ser um ambiente intuitivo que estimula a imaginação, assim os alunos 

aprendem a partir da exploração da simulação e da descoberta, o que dinamiza o processo de 

construção do conhecimento (CARVALHO, 2018).   

Entre os assuntos abordados no software Phet está à seleção natural. Trata-se de uma 

força evolutiva, destacada por Charles Darwin no seu famoso livro “A origem das espécies”, de 

1859. Seu significado é simples e está associado à ideia de reprodução diferencial e adaptação. 

Em uma dada população os indivíduos com características mais favoráveis (os mais adaptados) 
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frente a uma situação ambiental, tendem a sobreviver mais e, assim, contribuem com uma 

descendência maior para a próxima geração. Pela ação da seleção natural, qualquer atr ibuto de 

um organismo que o leve a deixar mais descendentes do que outros, com o passar do tempo, terá 

maior frequência na população. Deste modo, a composição da população mudará, resultando em 

descendência com modificação, ou seja, em evolução (RIDLEY, 2007). Embora aparentemente 

simples, o conceito de seleção natural nem sempre é tido como um assunto fácil de ser ensinado 

pelos professores de biologia do ensino médio (TIDON; LEWONTIN, 2004).  

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo propor uma sequência didática com a 

utilização de uma simulação sobre Seleção Natural disponível no software PhET Interactive 

Simulation como uma alternativa a ser utilizada nas aulas online de Biologia no ensino médio.  

Metodologia 

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa por não necessitar de análises estatísticas 

para a interpretação e exposição dos resultados (KAUARK; MANHÃES; MEDEIROS, 2010). 

Possui um caráter descritivo, uma vez que apresenta o detalhamento de uma sequência didática, 

como uma proposta a ser utilizada no ensino de Biologia no ensino médio.  

Para a realização do presente trabalho foi elaborada uma proposta de sequência didática 

dividida em três etapas, que consistem em: 1°) Investigar os conhecimentos prévios dos alunos e 

abordar conceitos introdutórios para o entendimento da seleção natural; 2°) Utilizar a simulação 

intitulada “Seleção Natural” disponível no software PhET - Interactive Simulation para mostrar 

como ocorre a seleção natural de forma prática e lançar questionamentos, fazendo conexão com 

as aulas anteriores; 3°) Avaliar a compreensão dos estudantes frente ao conteúdo apresentado na 

aulas, a partir de uma discussão final, na qual será apresentada uma situação real de seleção 

natural, com o objetivo de estabelecer relação com o conteúdo presente na simulação.  

Toda a sequência didática pode ser aplicada em encontros síncronos através do Google 

meet, plataforma gratuita que possibilita a realização de videoconferência e o compartilhamento 

de tela para a apresentação de slides, imagens, vídeos e simulações.  

Essa sequência didática foi pensada e estruturada para ser aplicada com uma turma do 

terceiro ano do ensino médio, pois é nessa série que os estudantes são apresentados aos 

conceitos de seleção natural na disciplina de Biologia. Além do ensino presencial, essa proposta 

pode ser utilizada no ensino remoto/híbrido para dinamizar as aulas de biologia e estimular a 

participação do estudante na construção do conhecimento. 

A sequência didática será detalhada a seguir, dando ênfase ao uso da simulação e aos 

questionamentos que podem ser feitos pelo docente durante sua utilização.  

 

Resultados e discussão 

 

São detalhados abaixo como deverão ser conduzidos os três momentos da sequência 

didática proposta para ensino do tema seleção natural.  
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1° momento: Investigação dos conhecimentos prévios dos alunos e abordagem de 

conceitos iniciais. 

Antes de iniciar a explanação do conteúdo seleção natural é de suma importância que o 

professor faça uma sondagem dos conhecimentos prévios dos alunos. Neste sentido, o docente 

poderá fazer conexões entre os conceitos que os alunos já possuem e os conceitos que serão 

abordados, garantindo assim uma aprendizagem mais significativa (SILVA, 2020). 

Uma forma de mobilizar os conhecimentos prévios dos alunos e despertar a curiosidade 

frente ao conteúdo é a partir do lançamento de perguntas norteadoras (LIRA, 2015). Em relação 

ao tema seleção natural, o professor pode, por exemplo, questionar os estudantes sobre o porquê 

tem aumentado tanto o número de pessoas com novas variantes do covid-19. Ele pode introduzir 

notícias, que revelem este fato e perguntar aos estudantes o que significa uma variante de um 

vírus e como ela aparece. Outra opção é perguntar aos alunos sobre o aparecimento de bactérias 

super resistentes. Como elas surgem? Que mecanismo promove que elas ocorram em alto 

número logo após o seu surgimento? Por que alguns antibióticos que no passado eram tão 

eficientes contra determinadas bactérias hoje não apresentam tanto sucesso? Todos esses 

questionamentos direcionam os estudantes a refletirem sobre questões evolutivas envolvendo os 

conceitos de mutação e seleção natural, os quais serão explorados com o uso do software 

proposto neste estudo.  

Outros conceitos que poderão ser trabalhados pelo professor é o de fenótipo e genótipo, 

alelo dominante e recessivo. Este trabalho inicial permitirá ao docente ter um melhor 

conhecimento de quais conceitos devem ser abordados/reforçados antes de utilizar a simulação 

sobre seleção natural, visando alcançar os objetivos traçados para a aula. 

2° momento: Utilização da simulação 

O PhET - Interactive Simulations está disponível gratuitamente na internet. O mesmo foi 

desenvolvido pela Universidade do Colorado Boulder e apresenta simulações das disciplinas de 

Física, Biologia, Matemática e Ciências da Terra que podem ser executadas de maneira online ou 

baixadas e instaladas no computador.  

Tal plataforma fornece aos usuários a interatividade com o recurso e as condições para a 

compreensão de causa e efeito quando realizam determinado mecanismo proposto na simulação. 

Neste sentido, pode-se afirmar que este recurso pode levar os alunos a compreenderem os 

fenômenos que são explorados nele, principalmente a partir do ensino por investigação e com 

conexões com o mundo real (LIMA, 2019). 

Ao acessar o site do PhET (https://phet.colorado.edu/pt_BR/) e clicar na simulação de 

Seleção Natural, disponível na seção de Biologia, o professor é apresentado a página inicial da 

simulação. Nessa página, o docente tem acesso aos conteúdos que serão abordados na 

simulação, são eles: Mutação, Genética e Seleção. Para iniciar a simulação o professor deve 

clicar no play, indicado pela seta horizontal. 

https://phet.colorado.edu/pt_BR/
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A simulação mostra um exemplo de como a seleção natural pode afetar uma população 

de coelhos devido ao surgimento de mutações ou por causa de fatores ambientais, como comida 

limitada e presença de predadores (lobos). 

Após apertar no play para iniciar a simulação, são disponibilizadas duas opções ao 

docente, uma versão que possui apenas uma mutação disponível (intro) e uma versão com três 

mutações disponíveis (lab). Na presente sequência didática, será utilizada a versão intro, pois, a 

partir dela já é possível que o docente trabalhe diversas abordagens para o entendimento inicial 

do tema seleção natural. 

Antes de começar a simulação o docente deverá escolher em qual ambiente a população 

de coelhos viverá. Há duas opções, um ambiente com temperatura mais elevada, com solo 

marrom e um ambiente de temperatura mais baixa, com solo branco devido à presença de neve 

(Figura 1). No ambiente com neve os coelhos brancos são favorecidos, pois conseguem se 

camuflar melhor no ambiente e se escondem com mais sucesso dos lobos, tendo 

consequentemente sobrevivência e reprodução favorecidas. No ambiente de solo marrom os 

coelhos desta cor são os mais favorecidos pelo mesmo motivo e os brancos são mais caçados 

pelos lobos.  

 

Figura 1: Opções de ambientes com solo marrom (temperaturas altas, sem presença de neve) e branco (temperaturas 

frias, presença de neve) disponíveis na simulação sobre seleção natural no software PhET sobre seleção natural. 

 

                 Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_pt_BR.html 

No início da simulação, em ambos os cenários, há apenas um coelho com pelagem 

branca (Figura 1). O docente poderá trabalhar com uma mutação para a cor da pelagem, 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_pt_BR.html


 

97 ACÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

indicando no canto superior direito da tela se a pelagem branca será dominante ou recessiva em 

relação à marrom. Para que ocorra a reprodução, é necessário que o professor clique em um 

botão amarelo escrito “adicionar companheiro”, ao fazer isso, inicia-se o processo de reprodução e 

novos descendentes surgirão a cada geração.  

O número de gerações é indicado a partir de um relógio presente dentro do cenário. A 

qualquer momento, o professor terá opção de mudar o cenário, escolhendo entre o ambiente 

quente ou frio. Estas opções podem ser acessadas no canto superior direito do cenário. 

Igualmente, fatores como a presença de lobos e escassez de comida também podem ser 

inseridas ou retiradas ao longo das gerações. 

Na parte inferior da simulação há outros recursos oferecidos pelo software. Clicando na 

opção “população” é possível acompanhar um gráfico com o número de indivíduos de pelagem 

branca e marrrom em cada geração. Também é possível acompanhar esse resultado na forma de 

“proporções”, selecionando esta opção. Clicando na opção “pedigree” e selecionando um coelho 

da simulação o software permite que seja conhecida sua história genealógica, sendo apresentado 

o seu genótipo e o dos seus pais e antepassados.  

Para a presente sequência didática sugerimos que o docente trabalhe inicialmente com o 

cenário quente (de solo marrom). Após isso, ele deve clicar em “adicionar companheiro'' e incluir a 

mutação da pelagem, deixando o fenótipo marrom como dominante (AA ou Aa). Após duas 

gerações, recomendamos que o professor adicione os dois fatores ambientais disponíveis, para 

que seja possível discutir com os alunos os questionamentos que serão propostos abaixo. 

Nesse cenário, à medida que as gerações vão se passando o número de coelhos com a 

pelagem branca diminui, enquanto o número de indivíduos com a pelagem marrom aumenta 

(Figura 2). 

 

Figura 2: Resultado da simulação no software PhET sobre seleção natural, indicando a presença de um maior número 

de coelhos marrons (fenótipo dominante) em relação a coelhos branco (fenótipo recessivo) em um cenário de clima 

quente (solo escuro) e com presença de lobos e escassez de comida. 

 

         Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_pt_BR.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_pt_BR.html
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Após esta simulação, o professor deve questionar os alunos sobre os acontecimentos 

ocorridos ao longo das gerações, podendo ser levantadas perguntas como: por que o número de 

coelhos brancos é mais afetado do que o número de coelhos marrons? Como o ambiente em que 

os coelhos estão inseridos pode afetar essa proporção? 

Nesse momento, espera-se que os alunos consigam responder aos questionamentos 

levantados, com base nos conceitos de seleção natural trabalhados na primeira parte desta 

sequência didática pelo professor. Os alunos deverão deduzir que os coelhos marrons possuíam a 

vantagem de ter a cor da pelagem similar a cor do solo, sendo mais fácil de se camuflarem dos 

lobos e, por consequência, sobreviver, se alimentar e se reproduzir melhor. Enquanto os coelhos 

brancos se destacavam mais facilmente neste ambiente e, por isso, eram mais predados e muitos 

morriam antes mesmo de conseguir se reproduzir.  

Ainda ao longo da simulação no cenário escolhido, observa-se que em algumas gerações 

não existe nenhum coelho branco, mas na geração seguinte ou algumas gerações depois, pode 

surgir um ou mais indivíduos brancos (Figura 3). Nesse momento, é interessante que o professor 

questione os alunos: como isso é possível? Como coelhos marrons podem gerar coelhos 

brancos? Como os conceitos trabalhados na parte de genética explicam esse achado? Mais uma 

vez, espera-se que os alunos consigam associar os conceitos trabalhados anteriormente com o 

que foi observado na simulação, justificando que para ter a pelagem marrom os coelhos devem 

ser homozigotos dominantes (AA) ou heterozigotos (Aa), sendo assim, o cruzamento de dois 

coelhos heterozigotos pode gerar um coelho branco, homozigoto recessivo (aa).  

Por fim, sugere-se que o professor questione os alunos acerca do que aconteceria se 

fosse escolhido o cenário com ambiente mais frio, com neve. Podem ser levantadas perguntas 

como: a proporção de coelhos brancos e marrons permaneceria a mesma? Ou teria alguma 

alteração? 

Esses questionamentos servirão como um gancho para o último momento da sequência 

didática, na qual os alunos deverão pensar em respostas para as questões que foram levantadas 

e relacionar o exemplo que foi visto na simulação com uma situação real que será apresentada, 

para uma posterior discussão e avaliação.  
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Figura 3: Resultado da simulação no software PhET sobre seleção natural, indicando a presença apenas de coelhos 

marrons na geração 14 e o aparecimento de um coelho branco na geração seguinte.   

 

                  Fonte: https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_pt_BR.html 

 

3° momento: Avaliação 

A avaliação é um passo essencial para uma sequência didática, pois a partir dela é 

possível ter uma visão geral do processo de ensino e aprendizagem (ZABALA, 1998). No entanto, 

a avaliação não deve ser algo isolado, e sim um processo contínuo que deve estar presente em 

todas as etapas da sequência didática. 

Assim, é importante que o professor avalie a participação dos alunos em todos os 

momentos da sequência didática, seja ao responder os questionamentos lançados, ao fazer 

observações, relações com outras situações e, até mesmo, ao fazer perguntas sobre o conteúdo. 

Por fim, para concluir essa sequência didática, é importante que o professor incentive uma 

discussão final, com o objetivo de notar se ainda restou alguma dúvida do conteúdo ou se algum 

conceito deve ser reforçado.  

Para incentivar a participação dos alunos na discussão, sugere-se que o professor 

relembre os questionamentos levantados ao longo da simulação e apresente aos estudantes uma 

situação real relacionada ao caso dos coelhos estudados, a fim de que verifiquem que a seleção 

natural é algo que verdadeiramente acontece na natureza. Neste sentido, um bom exemplo que 

sugerimos é o que ocorre com os camundongos da espécie Peromyscus polionotus. Os 

camundongos de praia vivem na costa leste da Flórida/EUA e apresentam coloração clara e 

pelagem manchada no lombo, o que lhes permite se confundirem com o seu entorno, um 

https://phet.colorado.edu/sims/html/natural-selection/latest/natural-selection_pt_BR.html
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ambiente de dunas e vegetação esparsa. Os camundongos de terra firme, por sua vez, possuem 

pelagem escura e habitam solos escuros mais afastados da costa. Este exemplo é apresentado 

no livro Biologia de Campbell (REECE et al., 2015) e se refere a um estudo realizado pelo 

naturalista Francis Bertody Sumner, o qual investigou populações desses camundongos na 

década de 1920. O pesquisador observou uma notável correspondência na coloração dos 

camundongos aos seus hábitats. Os predadores naturais dos camundongos utilizam a visão para 

caçar suas presas, de modo que os padrões de coloração da pelagem dos camundongos são 

adaptações que evoluíram para camuflar esses animais com seus ambientes e protegê-los dos 

predadores, aumentando suas chances de sobrevivência e de reprodução, ou seja, resultaram de 

um processo de seleção natural.   

Ao final, espera-se que os discentes consigam relacionar o que foi visto na simulação com 

o que foi apresentado na situação real, utilizando os conceitos abordados ao longo da sequência 

didática.  

 

Considerações Finais 

 

Nas últimas décadas ocorreu um grande avanço tecnológico que impactou a sociedade 

em vários âmbitos, no entanto, o ambiente escolar continuou tendo como enfoque o ensino 

tradicional, no qual os professores utilizam estratégias e metodologias vistas como ultrapassadas, 

priorizando a memorização de conceitos e processos.  

Atualmente, a utilização das TDICs em sala de aula se apresenta como uma alternativa 

para dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, rompendo com metodologias tradicionais. 

E, em decorrência da pandemia do Covid-19 esse tipo de prática se tornou cada vez mais 

necessária, visto que, as aulas passaram a acontecer de maneira remota/híbrida.  

Nesse sentido, a criação de sequências didáticas que utilizam recursos disponíveis de 

forma gratuita na internet, como as simulações, é uma possibilidade para o ensino remoto de 

Biologia, assim como no ensino presencial, visando motivar a participação dos alunos e, 

consequentemente, tornar o processo de ensino aprendizagem mais significativo. 
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Capítulo 11 

REFLEXÕES ACERCA DA ESCOLA DUALISTA A PARTIR DO PERÍODO PÓS GUERRA - 

Aprofundando o abismo da desigualdade social em tempos de Pandemia 
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RESUMO 
Este artigo tem como objetivo discutir acerca da educação em tempos de pandemia da Covid-19, 
visto a implantação do modelo emergencial remoto que aprofundou ainda mais as desigualdades 
de acesso e qualidade na educação brasileira, acentuando o caráter dualista da escola. Desta 
forma, as discussões partiram da retomada histórica no período pós-Primeira Guerra, que 
culminou no processo de industrialização do Brasil e inovações no campo educacional. As 
tecnologias da informação e da comunicação são importantes para o processo de ensino e de 
aprendizagem, uma vez que sejam utilizadas como meio para potencializar o ensino dos 
conteúdos científicos, filosóficos e culturais. E a implementação destas estratégias nos ambientes 
escolares não deve acontecer sem que antes haja políticas públicas de investimento na formação 
do professor, na estrutura física, e qualidade dos equipamentos e acesso à internet para todos.  
Palavras-chave: Ensino Emergencial Remoto. Desigualdade social. Escola dualista. Tecnologia 
da Informação e comunicação. Pandemia da Covid-19. Precarização do ensino.  

 

INTRODUÇÃO 

A escola pública obrigatória e gratuita para toda a população tem sido bandeira de luta 

infindável durante muitos anos entre os educadores brasileiros, desdobrando em vários temas de 

debates e pesquisas, como a função social da escola; a universalização e permanência; educação 

de qualidade, bem como atender o cidadão em suas diferenças sociais e culturais. Contudo, tais 

contradições mal resolvidas, como por exemplo a quantidade e qualidade, aspectos pedagógicos 

                                                             
1 Bacharel em Ciências Econômicas pela Faculdade Estadual de Filosofia Ciências Letras de Cornélio Procópio. 
Licenciado em História pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Licenciado em Ciências Sociais pela 
Universidade Metropolitana de Santos. Licenciado em Pedagogia pelo Centro Universitário Internacional - UNINTER. 
Especialista em Marketing, Estratégia Empresarial e Gestão de Pessoas pela Faculdade Estadual de Filosofia 
Ciências Letras de Cornélio Procópio. Especialista em História, Cultura e Sociedade pela UENP. Professor  do 
Quadro Próprio do Magistério do Estado do Paraná desde 2012. Atualmente atua com professor de História e 
Sociologia no Ensino Fundamental e Médio - Núcleo Regional de Educação de Jacarezinho - PR. Área de 
concentração: História, com ênfase em História, Cultura e Sociedade, atuando principalmente no seguinte tema: 
História. Educação. Política. Cultura. Sociedade. 
2 Mestranda em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Graduada em Letras-Francês pela 
Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Graduada em Pedagogia pela UENP. Bacharel em Direito pela 
Universidade de Marília. Especialista em Psicopedagogia pela UENP. Especialista em Educação Especial e Inclusiva 
pela UNIASSELVI. Especialista em Libras- Linguagem Brasileira de Sinais UNIASSELVI. Especialista em Gestão 
Escolar pela Universidade Castelo Branco.  Especialista em Educação Infantil pela Universidade Castelo Branco. 
Professora efetiva da Rede Pública Municipal de Ourinhos desde 1995. Atualmente atua como Supervisora Técnica 
Pedagógica da Educação Infantil e Ensino Fundamental I da Rede Municipal de Educação de Ourinhos-SP.  Email 
karinajmonteiro@gmail.com 
3 Doutorando em Educação pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) - PR. Mestre em Ensino pela Universidade 
Estadual do Norte do Paraná (UENP) - Pedagogo pela UENP (2011). Possui especialização em Educação Infantil, 
Neuropsicopedagogia clínica e institucional, Educação Especial Inclusiva. Atualmente é Pedagogo na Universidade 
Federal do Paraná - Campus Avançado Jandaia do Sul. Atuando na Pró Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE) e 
Núcleo de Atendimento à pessoa com necessidades Educacionais Especiais (NAPNE). Atuou como professor da 
Educação Infantil (2009-2012); Professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental (2012-2018). Coordenador da 
Educação Infantil na cidade de Cornélio Procópio- PR (2013); Orientador Educacional na Escola Municipal Professora 
Alice Corrêa Diniz (2017-2018). Docente no curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 
Mandaguari - FAFIMAN (2019) e Pós-Graduação. Pesquisa na área da Epistemologia Genética de Jean Piaget, 
Ensino de Ciências e Matemática, Educação Infantil, Educação Superior, Educação Especial Inclusiva, o uso das 
tecnologias digitais na Educação; Neuropsicopedagogia, Cognição Numérica. 

mailto:karinajmonteiro@gmail.com


 

103 ACÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

e culturais, objetivos e função da escola pública tem significados muito difusos devido ao próprio 

significado que o senso comum atribui aos termos na sociedade atual (LIBÂNEO, 2012). 

Diante desses problemas, no meio educacional circula uma variedade de propostas que 

indicam posições polarizadas, que causam dualismo na escola brasileira, que de acordo com 

Libâneo (2012) são posições antagônicas visto que de um lado a escola se assenta no 

conhecimento, na aprendizagem e nas tecnologias, voltada para os filhos dos ricos, e de outro 

lado a escola vista como acolhimento e integração social, voltada aos pobres com missão de 

assistência e apoio para as famílias e as crianças.  

Nessa perspectiva, o educador Antônio Nóvoa (2009) esclarece esses dois tipos de 

escola, ou seja, uma escola com “duas velocidades”. Assim, pontua que de um lado a escola se 

estabelece como centro de acolhimento social para os pobres, com um forte discurso da cidadania 

e participação, e de outro, àquela destinada a formar os filhos dos ricos, com foco na 

aprendizagem e nas tecnologias. Contudo, pode-se observar que essa dualidade perpassa toda a 

história da educação brasileira e pode ser ainda mais acentuada durante a situação de pandemia 

da Covid-19. 

Visto a relevância dessa discussão diante do cenário pandêmico no qual vivenciamos em 

pleno século XXI, o presente trabalho faz um recorte temporal, apresentando uma discussão 

acercada dualidade presente na formação do professor a partir da década de 1920, pós-guerra, 

bem como tecer considerações acerca desta dualidade acentuada na educação brasileira, devido 

as práticas de Educação Emergencial Remota(ERE) adotadas como medida de prevenção do 

contágio do novo Corona Vírus (COVID-19).  

 

MUDANÇAS SOCIAIS NO PERÍODO PÓS GUERRA – CONTEXTUALIZANDO A ESCOLA 
DUALISTA  

 
Para alimentar o debate sobre a dualidade na educação, recorremos à História e, 

selecionamos como ponto de partida, a formação de professores no Brasil e sua participação nos 

campos da educação pública e privada. Procuramos delimitar entre as décadas de 1920, o 

período pós-guerra e considerado de efervescência cultural no Brasil, chegando até os dias atuais, 

com o reflexo de uma pandemia que afetou de forma drástica a educação em quase todo mundo. 

Considerando que a formação de professores é um fenômeno histórico, cabe o alerta de 

Carr (2002, p. 58) que discorre acerca dos fatos da história, “[...] Em primeiro lugar, os fatos da 

história nunca chegam a nós “puros”, desde que eles não existem, nem podem existir numa forma 

pura: eles são sempre refratados através da mente do registrador”. Desse modo, cabe ressaltar 

que o presente artigo pode conter imprecisões, pois, o processo de reconstituição é uma 

interpretação dos fatos. A fundamentação da pesquisa tem por base uma bibliografia relacionada 

ao campo da História e Educação. 

A “História Cultural” será utilizada como campo de pesquisa, uma vez que, segundo 

Barros (2008), esta abordagem abre uma gama de possibilidade de estudos, entre elas a cultura 

letrada e dos sistemas educativos. Porém, o campo da educação, mesmo oferecendo uma 
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variedade de temas, sempre esteve intimamente ligado a questões políticas e econômicas do 

país, refletindo o panorama desses fatores nos determinados períodos históricos. 

Os acontecimentos no período da Primeira Guerra Mundial, alteraram as condições 

políticas e econômicas, visto que o comércio internacional sofreu um abalo, o que impôs 

dificuldades para importações. O Brasil neste período não possuía um parque industrial 

manufatureiro desenvolvido, sofrendo as consequências da guerra, devido a maioria dos países 

industrializados estavam empenhados na produção para guerra, havendo escassez de muitas 

mercadorias, o que impulsionou vagarosamente, o parque industrial manufatureiro no país, 

criando uma indústria de mercadoria, apropriado para a necessidade do momento, porém, sem 

um progresso técnico expressivo.  

No período pós-guerra, na década de 1920, a sociedade brasileira, já apresentava 

alterações significativas, advindas das forças produtivas, o que refletia nos campos políticos, 

econômicos e culturais, contudo, a classe operária brasileira ainda não havia alcançado 

consciência de sua condição, visto que a maioria era migrantes que deixaram o trabalho no 

campo. Acerca disso, Sodré (1973, p. 16) ressalta:  

 
No campo residia o cerne do atraso brasileiro e enquanto as populações submetidas a 
relações de semi-servidão não acordassem para a vida política, a transferência de uma parte 
dela às áreas urbanas, para trabalho de natureza diferente, como a transferência de uma zona 
geográfica e a outra, seriam vistas sob os seus aspectos superficiais e demorariam em alterar 

a consciência de seus componentes. 
  

Diante do exposto, cabe discorrer acerca dos impactos destas transformações no campo 

educacional brasileiro, bem como a formação de professores neste período.  

Como já descrito, a incipiente indústria dos anos pós-guerra trouxe a necessidade de uma 

escolarização, contudo, a expansão do sistema de ensino só aconteceu na década seguinte, ou 

seja, na década de 1930. Com o aumento das instituições escolares, demandou mais professores 

para atendimento aos estudantes, que em sua maioria eram migrantes do campo que precisavam 

de qualificação para o novo tipo de trabalho. Para Libâneo (2009, p. 34): 

Nos primeiros dez anos que se seguiram, houve um desenvolvimento do ensino jamais 
registrado no país. Em 20 anos, as escolas primárias dobraram em número e as secundárias 
quase quadruplicaram-se – As escolas técnicas multiplicaram-se – de 1933 a 1945, passaram 
de 133 para 1368, e o número de matrículas, de 15 mil para 65 mil. 

  

 Com a abertura de novos estabelecimento de ensino, fez se necessário o estabelecimento 

de escolas destinadas à formação dos professores. Apesar que já havia uma “preocupação em 

formar professores para o secundário, apareceu no iníco do século XIX, o que corresponde hoje 

aos atuais anos finais do  Ensino Fundamental e ao Ensino Médio, em cursos regulares 

específicos”. (BORGES,2011, p.98) 

  Desta forma, surge a preocupação em formar professores para a escola secundária em 

cursos regulares específicos, o que estimulou uma rica diversidade de projetos para a sociedade 

brasileira, o que se destacam dois grupos de intelectuais distintos com ideias liberais e 

conservadoras acerca do campo educacional brasileiro (SAVIANI, 2019).  
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O discurso liberal se constitui em prol do desenvolvimento urbano baseado nas inovações 

tecnológicas, sendo “a própria condição do humanismo tecnológico” (CURY, 1978, p. 80) que se 

torna base para construção de uma nova sociedade urbana-industrial e democrática. Essas ideias 

foram difundidas no campo educacional pela Pedagogia Nova, ao propor uma reforma intelectual 

nos meados dos anos 20.  

Este movimento se intensificou nos anos 30 com a publicação do Manifesto dos Pioneiros 

da Educação Nova, no ano de 1932, que propunha novas bases pedagógicas, reformulando a 

política educacional.  

O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova (1932), constituiu um documento assinado 

e liderado por Fernando de Azevedo e com apoio de Aluízio de Azevedo, Anísio Teixeira, Cecília 

Meireles e várias outras personalidades, surgindo com a proposta de um sistema educacional 

brasileiro que até então não existia, dando uma forma mais racional à educação (GUIRALDELLI, 

2001). 

Já os intelectuais conservadores católicos, defensores da pedagogia tradicional, 

procuravam impor a proposta educacional via dogmas da igreja. Sabendo que a educação 

brasileira iniciou com cunho religioso, com a chegada dos jesuítas que tinham por objetivo 

implementar e restaurar a cultura religiosa no Brasil colônia.  

Opositores ao Manifesto dos Pioneiros, os católicos organizaram a Liga Eleitoral Católica 

(LEC), que exercia pressão política ao fazer valer os interesses da igreja na elaboração da Carta 

Magna. Em linhas gerais, na história do Brasil, a igreja católica se alinhou por diversas vezes aos 

grupos dominantes, ou seja, do Estado, influenciando ou se beneficiando dessa aliança com o 

poder (CURY, 1978).  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1934, o Estado assume uma função 

relevante diante da educação pública no Brasil, uma vez que institui o ensino primário obrigatório 

e gratuito; o que praticamente foi extinto da legislação, com a nova Constituição de 1937 ao 

isentar o Estado de oferecer uma educação pública e gratuita à população. Para Guiraldelli (2001, 

p. 82):        

[...] a intenção da Constituição era manter um explícito dualismo educacional: os ricos 
proveriam seus estudos através de sistema público ou particular e os pobres, sem usufruir 
desse sistema, deveriam se destinar às escolas profissionais.  

 

Diante deste cenário, instituições escolares surgiram e ganharam força a fim de formar e 

preparar o trabalhador para atuar na indústria, no comércio, por meio das escolas 

profissionalizantes. Destaca-se o surgimento do Senai, Senac, financiados por empresas privadas 

com objetivos formar mão de obra capacitada (LIBÂNEO, 2009).  

Historicamente a escola reproduz a divisão entre o saber e o trabalho, ora adotando 

sistemas de ensino clássico para as elites, ora para os grupos subalternos, em forma de educação 

profissionalizante, o que muitas vezes deixa a escola pública em condições precárias de 

funcionamento, sobretudo nas oportunidades de acesso ao ensino de qualidade, tecnologias, 

enquanto outros segmentos econômicos podem pagar pelo ensino.  
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Libâneo (2012) destaca que tais mudanças foram decorrentes sobretudo após a 

Declaração Mundial sobre Educação para Todos publicada no ano de 1990 financiada pelo Banco 

Mundial, que apregoava uma escola que atenda às necessidades básicas de aprendizagem, ou 

seja, aprendizagens mínimas. Assim, a escola assume função social mais ampla, ao atender as 

diferenças individuais e sociais. Para o autor citado a escola se adequa a uma visão economicista 

do Banco Mundial, em que as estratégias pedagógicas se transformam em “pacote restrito e 

elementar de destrezas úteis para a sobrevivência e para as necessidades imediatas e mais 

elementares das pessoas” como assinala Torres (2001, p. 40).  

Nessa perspectiva, a escola tem o papel de prover um conhecimento capaz de suprir as 

necessidades naturais, ligados à realidade imediata do aluno, desprovida de um caráter cognitivo 

e formas superiores de pensamento (LIBÂNEO, 2012). Isso corrobora para que o abismo entre as 

classes seja ainda maior, visto que uma classe privilegiada consegue pagar uma educação de 

qualidade, diferente daquela voltada para os pobres e trabalhadores.  

Para Dore et al., (2014) as políticas neoliberais para a educação reforçaram ainda mais a 

dualidade entre a formação técnica profissional e aquela voltada para a atividade produtiva das 

classes subalternas, de forma que aprofundou e fortaleceu a estrutura de organização da escola , 

uma vez que reproduz social e culturalmente as desigualdades sociais. Desta maneira, é 

importante compreender os autores supracitados quando afirmam que a desigualdade social e 

exclusão caminham juntas, sendo estes os desafios educacionais mais latentes em meio a 

sociedade capitalista.  

Ao aproximarmos essa discussão ao período de pandemia vivido nesse ano de 2020, 

observa-se que tais desigualdades podem ser atenuadas em torno da fragilidade dos sistemas 

educacionais diante das medidas preventivas adotadas pelo governo, as quais serão tratadas na 

próxima seção.  

 

PRECARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO EM TEMPOS DA PANDEMIA DA COVID-19 POR MEIO DO 
ENSINO EMERGENCIAL REMOTO 

 

A educação informatizada não é um tema de debate novo no Brasil e nem no mundo, sua 

história vem marcada no período após a Segunda Guerra Mundial (década de 1950) aumentando 

as possibilidades após o advento dos computadores pessoais (na década de 1980); o acesso aos 

equipamentos de informática e computação; o acesso às tecnologias de Internet que 

recentemente tornaram-se viáveis para uma parcela grande da população.  

As políticas públicas de inclusão digital na educação se pautam não apenas na existência 

de conteúdos acessíveis, mas também na alfabetização da população sobre as Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) e na infraestrutura que garanta a disponibilidade de 

acesso a este conteúdo. O Plano Nacional de Educação (PNE) (BRASIL, 2014) propõe a 

implementação do Programa de Inovação Educação Conectada, que foi instituído em 2017, com o 

objetivo principal de “apoiar a universalização do acesso à Internet em alta velocidade e fomentar 

o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica”.  



 

107 ACÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

A proposta do Programa de Inovação Conectada argumenta sobre a importância de 

implementar políticas de acesso à Internet, especialmente em populações com vulnerabilidades 

socioeconômicas e baixo desempenho em indicadores educacionais, lembrando que o programa 

prevê, ainda, apoio técnico e financeiro para as escolas. 

Em pesquisa recente, constatou-se que em nosso país cerca de 82% das escolas 

privadas e 73% das escolas públicas do meio urbano possuem acesso à Internet. No meio rural, 

este percentual cai para 42% para escolas privadas e 13% para escolas públicas. Só por 

estesdados poderíamos questionar as condições dos professores e alunos quanto ao acesso às 

ferramentas antes deste momento de pandemia em que vivemos hoje. 

É importante lembrar que nem todos possuem equipamentos que possibilitam o acesso à 

Internet. Em 2017, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelaram 

que 43,4% dos domicílios brasileiros possuíam computadores pessoais e 13,7% tablets. O 

percentual de telefones móveis, neste mesmo ano, estava presente em 93,2% dos domicílios (ao 

menos um por residência). Os dispositivos mais disponíveis para os brasileiros são, portanto, os 

telefones celulares. 

Em 2019, tínhamos 420 milhões de dispositivos digitais (computadores e smartphones) 

circulando no Brasil, o equivalente a 2 dispositivos por habitante. A distribuição desses 

dispositivos, no entanto, nem sempre é igualitária. Destrinchando estes números, a partir da 

pesquisa do Centro de Documentação e Informação Científica (CEDIC) de 2018, percebemos que 

apesar de 83% dos brasileiros terem telefone celular, 16% ainda estão fora dessa realidade. 

Temos computadores portáteis em apenas 27% das residências, computadores de mesa em 19% 

e tablets em 14%. 

A pesquisa do IBGE também buscou levantar os motivos pelos quais 25,1% dos 

domicílios brasileiros não tem (ou não tinham naquele momento) acesso à internet. As respostas 

variam entre: falta de interesse no serviço; valor do serviço de acesso; ninguém na residência 

sabe usar internet e o equipamento para acessar é muito caro.  

Outra questão se refere à qualidade da conexão, que também pode ser um entrave para 

que estudantes acompanhem as aulas de forma remota nas plataformas virtuais. Observa-se 

brevemente o cenário anterior, dados que revelam a desigualdade em relação ao acesso as TDIC 

e internet de qualidade, visto que os dados apresentados se referem a um cenário anterior à 

Pandemia da Covid-19 que vivenciamos no momento.  

O novo Coronavírus foi notificado na China no final do ano de 2019 e chegou ao Brasil no 

início de 2020 culminando em um surto viral de transmissão comunitária. No Brasil as ações de 

proteção foram estabelecidas por meio da Lei Federal nº 13.979, publicada no dia 6 de fevereiro 

de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do coronavírus.  

Assim, medidas de distanciamento social foram adotadas, e no campo educacional as 

aulas presenciais foram suspensas pela medida provisória nº 934 de 1º de abril de 2020 

estabelece normas excepcionais acerca do ano letivo vigente para educação básica e superior, a 
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fim de adoção de medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, do 

que trata a Lei nº 13.979, regulamentada e operacionalizada pela portaria nº 356 de 11 de março 

de 2020. 

Para o autor Santos esse momento torna ainda mais agudizadas as desigualdades 

sociais, sobretudo no campo educacional, visto que nem todos conseguem se organizar para 

tornar real o acesso às aulas remotas neste período. Para o autor (2020, p. 23):  

A quarentena é sempre discriminatória, sendo mais difícil para alguns grupos sociais [...] que 
têm em comum padecerem de uma especial vulnerabilidade que precede a quarentena e se 
agrava com ela [...], trabalhadores empobrecidos, mulheres, trabalhadores precários, negros, 
indígenas, imigrantes, refugiados, sem abrigo, camponeses, idosos, etc. 

  
Visto a rápida e improvisada substituição do sistema presencial por um modelo inspirado 

na Educação à distância (EaD), organizado e mediado pelas Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TDIC), nota-se que as classes subalternas continuam invisíveis por meio de 

narrativas governamentais que adotam o slogam Educação para todos.  

Ainda cabe destacar a Constituição Federal que apregoam o direto à educação, sendo 

este o dever do Estado e da família, conforme o texto a seguir: 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, 
p. 123). 

Do mesmo modo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) em seu 

artigo 3° que discorre acerca das condições de ensino, que deve obedecer alguns princípios, 

destacando-se:  

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
[...]  
IX – garantia de padrão de qualidade [...] (BRASIL, 1996, p. 9-9). 

 

Todavia, o modelo de educação/ensino emergencial remoto proposto pelo sistema 

educacional brasileiro implementado neste período de pandemia, colocando a centralidade nas 

tecnologias da informação e comunicação, precariza as relações humanas, sobretudo ao 

sabermos que nem todas as crianças da Educação Básica possuem acesso à internet de 

qualidade a aparelhos tecnológicos, substimando as limitações do atraso tecnológico nas diversas 

regiões do país.  

Nessa direção, é salutar refletirmos o papel da escola, do professor, a formação dos 

estudantes que recebem diante de uma sociedade marcada pelas desigualdades, considerando a 

baixa qualidade da oferta da tecnologia, de modo que não garante a igualdade de condições de 

acesso, bem como a garantia dos padrões de qualidade como apregoa a LDBEN (MALANCHEN, 

2020).  

O cenário dualista educacional se aprofunda ainda mais, visto que por meio da Portaria n° 

343 do dia 17 de março de 2020 (BRASIL, 2020) o ministério da Educação dispõe sobre a 

substituição das aulas presenciais por aulas que utilizem meios e tecnologias de informação e 

comunicação (BRASIL, 2020), privilegiando aqueles que possuem acesso à internet, como 



 

109 ACÕES EDUCATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA 

observa-se em várias cidades, estados em seus sistemas de ensino, assim como nas instituições 

privadas.  

Para Malanchen (2020) tais medidas precarizam a formação dos estudantes; substituem o 

trabalho do professor por uma tecnologia que não está acessível a todos de maneira igualitária e 

ampliam os lucros das empresas que comercializam as TDIC a fim de implantação do ensino a 

distância. Mesmo sendo uma das opções encontradas para diminuir o caos na educação com 

ausência de aulas presenciais nas instituições escolares durante a pandemia, o ensino remoto 

emergencial pode aprofundar o abismo social na educação. Ainda que seja uma solução 

interessante para aproximar alunos e professores, o uso de plataformas virtuais e atividades 

escolares a distância coloca luz sobre a desigualdade de acesso a tecnologias de comunicação e 

informação. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES   

Entre todos os desafios que emergem da pandemia de Covid-19 chama a atenção o 

Direito Humano à Educação. A Educação a Distância (EaD) é anunciada como a primeira e quase 

única estratégia de resposta para continuidade da educação formal, que assegura a escolarização 

de crianças, adolescentes, bem como a profissionalização de jovens e adultos. 

Tal medida emergencial se tornou um desafio tanto para os professores, quanto aos pais, 

e muitas vezes dentro da mesma escola, visto as diferenças socioeconômicas gritantes entre as 

escolas e as respectivas comunidades que atendem ou na qual se inserem. 

Compreender este processo implementado de forma improvisada, ou seja, o ensino 

emergencial remoto, é imprescindível que se retorne aos processos históricos que constituíram e 

constituem a instituição escolar, com marcas de interesses políticos e massacrada pela ideologia 

burguesa. De certo modo, a educação de qualidade para todos está prescrita na Constituição 

Federal desde de 1988 e vimos ano após ano políticas de governo que sabotam a qualidade, a 

função social da escola, a formação e valorização do professor, enquanto precarizam os 

processos de ensino e negam a outros que não conseguem acesso pelas TDIC em pleno século 

XXI.  

Não se pretende com essas reflexões negar a necessidade e a importância das TDIC nos 

processos de ensino e de aprendizagem escolar. Porém, a implementação das TDIC nas 

instituições escolares requer investimentos financeiros, formação de longo a médio prazo para os 

professores, assim como a estruturação de equipamentos tecnológicos de qualidade em todas as 

escolas.  

Destarte, cabe ainda destacar que as TDIC não deve ser vista como responsável pelo 

processo de ensino, ou seja, sendo apenas um meio para que potencializar os processos de 

ensino e de aprendizagem, uma vez que o professor pode utilizar para auxiliar os estudantes a 

compreenderem conceitos mais complexos, tornar sua ação pedagógica mais dinâmica e 

inovadora.  
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Os dados aqui apresentados, revelam que nem todas as pessoas do Brasil possuem 

acesso de qualidade à internet, de forma que implementar esta estratégia remota neste período de 

pandemia, não garante o acesso, a qualidade nem da informação e menos ainda do 

conhecimento, o que evidência o abismo profundo das desigualdades de classes sociais no Brasil 

discutida sob a égide da escola dualista.  

O documentário “Pro mundo nascer feliz”, retrata a desigualdade social da realidade 

educacional brasileira, ao trazer dados sobre a política educacional, financiamento, currículo e 

outros pressupostos necessários à contextualização histórica, uma vez que tais informações 

permitem compreender a tamanha barbárie que segue até os dias atuais, principalmente no 

contexto com a pandemia 

Dessa forma, o documentário ilustra o caos instaurado na educação brasileira sem 

apontar as responsabilidades dos sujeitos, autores e coadjuvantes da sua miséria educacional. Ao 

mostrar um quadro discrepante entre a escola de elite e as escolas públicas, possibilita pensar 

que a educação só funciona para fomentar os sonhos ou a confirmação de superioridade social.  

O propósito factual desse documentário não é somente relatar as fortes diferenças 

existentes entre as escolas e os sistemas de ensino do país, mas demonstrar os problemas 

educacionais do próprio sistema. Não há dúvidas que tais fatores devem ser considerados, 

sobretudo por envolverem cidadãos entrevistados que fazem parte destes contextos desiguais.  

Sabe-se que não é recente a crise educacional no Brasil,e que neste momento se agudiza 

pelo cenário crítico da pandemia da Covid-19, colocando em questão a responsabilidade pelo 

cuidado e proteção de crianças e adolescente; a importância da interação para os processos de 

ensino e de aprendizagem, que vale encerrar com uma reflexão tão pertinente da autora Arendt: 

A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a 
responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável se não fosse a 
renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se 
amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a 
seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender 
alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as em vez disso com antecedência para 
a tarefa de renovar um mundo comum (ARENDT, 2011, p. 247).  

         Há expectativas de grandes mudanças sociais, educacional no período pós pandemia; 

todavia ficam indagações e reflexões que ponderam sobre as palavras de Santos (2020, p. 28): 

“nos próximos tempos esta pandemia nos dará mais lições e [...] o fará sempre de forma cruel. Se 

seremos capazes de aprender é por agora uma questão em aberto”. Conforme Hobsbawam 

(2008), “o futuro é incerto”. Mas, mesmo para essa geração, as lições da pandemia, só serão 

refletidas em um futuro, talvez, não muito distante. Mas, a História buscará no passado as várias 

versões criadas a partir desse fato histórico que certamente marcará uma geração inteira. 
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Capítulo 12 

VIOLÊNCIA ESTRUTURAL, PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO EM SAÚDE E 

CONTRIBUIÇÕES DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM AÇÕES DE 

ENFRENTAMENTO AO COVID-19 

STRUCTURAL VIOLENCE, WORK PRECARIZATION  IN HEALTH AND CONTRIBUTIONS OF THE 

MULTIPROFESSIONAL RESIDENCE IN ACTIONS TO FACE  COVID-19 

 

Cassia Virgínia de Souza 1  

Amanda Gabriela Araújo da Silva 2 
 

RESUMO 
Esse estudo tem o objetivo discutir as condições de trabalho dos profissionais de saúde no 
contexto da violência estrutural e enfrentamento da COVID-19 e relatar a contribuição de 
residentes em saúde materno-infantil no desenvolvimento de educação permanente para 
trabalhadores. Trata-se de um relato de experiência elaborada por residentes sobre o cenário 
atual de violência estrutural no Brasil no contexto da pandemia e a realização de atividades de 
educação permanente em uma maternidade pública de risco habitual do Seridó Potiguar. A coleta 
de dados desse estudo se deu por meio da observação participante e diário de campo e os dados 
foram analisados pela metodologia da análise temática. A pandemia evidencia as contradições do 
capitalismo e a necessidade de superação de modelo econômico e político que tem provocado a 
violência estrutural. A crise social e sanitária revela o protagonismo das universidades públicas e 
das residências em importantes ações de enfrentamento da doença. 
Palavras-chave: Infecções por Coronavirus. Universidades. Pessoal de saúde. Saúde do 
trabalhador. 
 
ABSTRACT 
This study aims to discuss the working conditions of health professionals in the context of structural 
violence and coping with COVID-19 and to report the contribution of residents in maternal and child 
health in the development of permanent education for workers. It is an account of an experience 
elaborated by residents on the current scenario of structural violence in Brazil in the context of the 
pandemic and the performance of permanent education activities in a public maternity hospital at 
the usual risk of Seridó Potiguar. The data collection of this study took place through participant 
observation and field diary and the data were analyzed using the thematic analysis methodology. 
The pandemic highlights the contradictions of capitalism and the need to overcome the economic 
and political model that has caused structural violence. The social and health crisis reveals the role 
of public universities and residences in important actions to fight the disease. 
Keywords: Coronavirus Infections. Universities. Health Personnel. Occupational Health.  
 

Introdução 

O ano de 2020 começou com a circulação mundial de um vírus da família do coronavírus 

aliado a uma crise neoliberal. O neoliberalismo no Brasil já demonstrava sinais de incapacidade 

em solucionar as desigualdades sociais frutos da sociedade capitalista madura antes mesmo da 
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COVID-19 (FACCHINI, 2020). Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

caracterizou como estado de pandemia o surto mundial da doença causada pelo SARS-CoV-2, 

denominada como COVID-19 (WHO, 2020a; WHO, 2020b), o que levou os serviços de saúde a 

um novo cenário de ações e adoção de novas medidas de segurança voltadas aos diversos 

profissionais envolvidos nos cuidados à população (GALLASCH et al., 2020).  

A transmissão da doença é favorecida pelo contato próximo e desprotegido com 

secreções ou excreções de uma pessoa infectada, principalmente por meio de gotículas salivares 

(CDC/EUA, 2020). A maior parte dos casos de COVID-19 cursa com sintomatologia clínica leve, 

febre e tosse seca, sendo relatado também mialgia, cefaleia, dor de garganta e diarreia (CHEN et 

al., 2020). Casos mais graves evoluem para síndrome de desconforto respiratório e necessidades 

de cuidados em unidades de terapia intensiva (HUANG et al., 2020).  

Em relação à gravidade da doença, esta está associada à idade avançada e à presença 

de morbidades associadas, como distúrbios respiratórios crônicos, doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus e agravos oncológicos. A mortalidade relacionada à COVID-19 decorre de um 

quadro clínico com insuficiência respiratória e/ou choque séptico e/ou falência de múltiplos órgãos 

(FISHER; HEYMANN, 2020; LIU, et al. 2020). 

Uma das orientações da OMS para reduzir a transmissão comunitária do novo 

coronavírus SARS-CoV-2 é o distanciamento social, ou seja, medidas para limitar o convívio 

social. No entanto, essa recomendação não abrange atividades essenciais para a sociedade, 

como aquelas desempenhadas pelos profissionais de saúde, pois a presença de trabalhadores 

nos seus ambientes laborais é necessária para garantir os cuidados essenciais relacionados aos 

diversos agravos à saúde, porém se reconhece que essa atuação profissional pode levar ao 

aumento da insalubridade pela alta probabilidade de uma contaminação relacionada ao trabalho 

nessa nova condição de risco (GALLASCH et al.,  2020). 

No Brasil, bem como em outros países, milhares de profissionais de saúde foram 

afastados das atividades laborais por terem adquirido a infecção e muitos morreram em 

consequência da COVID-19 (THE LANCET, 2020). Nesse contexto, o uso do Equipamentos de 

Proteção Individual (EPIs) se mostra, de fato, decisivo para a prevenção da COVID-19 entre os 

trabalhadores de saúde, desde que seja de material adequado e utilizado da maneira correta. Um 

estudo de simulação para colocação e retirada dos EPIs observou que as taxas médias de 

contaminação foram de 25% para os grupos que receberam treinamento e de 67% para os grupos 

de controle (VERBEEK, et al., 2020).  

Desse modo, uma das estratégias mais usadas para enfrentar os problemas de 

desenvolvimento dos serviços de saúde é a realização de ações de Educação Permanente em 

Saúde (EPS), que consiste na aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar se 

incorporam ao cotidiano do trabalho, baseando-se na aprendizagem significativa e na 

possibilidade de transformar as práticas profissionais (BRASIL, 2009).  A EPS é feita a partir dos 

problemas enfrentados na realidade e leva em consideração os conhecimentos e as experiências 
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que as pessoas já têm e tem como objetivos a transformação das práticas profissionais e da 

própria organização do trabalho (BRASIL, 2009).  

Frente ao exposto, verifica-se que um dos principais problemas enfrentados durante a 

pandemia consiste no índice relevante de trabalhadores dos serviços essenciais infectados por 

COVID-19, sobretudo no setor saúde (SOUZA, 2020a). Esse cenário traz preocupação social e 

profissional pela necessidade de medidas e protocolos para prevenção da COVID-19 entre os 

trabalhadores da saúde.  

Além disso, na atual conjuntura adversa e contraditória, nos exige pensar os rumos da 

política de saúde diante das medidas neoliberais as quais vêm enfraquecendo e prejudicando a 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), agravando a trajetória de subfinanciamento 

histórico ao longo dos 32 anos, entre elas, a aprovação da Emenda Constitucional Nº 95 que 

institui um novo regime fiscal, que limita a expansão dos gastos públicos, a partir de 2016, pelos 

próximos 20 anos (BRASIL, 2016a), colaborando no desfinanciamento crônico desse sistema e 

tornando o cenário de resposta à pandemia ainda mais difícil. 

Considerando a necessidade de se manter em atividade o máximo de profissionais em 

prol da redução dos impactos negativos desta situação de pandemia na sociedade, a emergência 

global do tema e a repercussão local, este estudo tem como objetivo relatar as contribuições de 

residentes multiprofissionais em saúde no desenvolvimento de educação permanente em uma 

maternidade pública do Seridó Potiguar sobre medidas de biossegurança para trabalhadores no 

enfrentamento da COVID-19 e discutir as condições de trabalho dos profissionais da saúde no 

contexto da violência estrutural frente a pandemia. 

 

Metodologia 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado por residentes 

de Nutrição e Serviço Social do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Materno-

Infantil (PRMSMI) da Escola Multicampi de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (EMCM/UFRN), a partir da necessidade de se discutir de forma crítica e reflexiva 

o cenário atual da violência estrutural no Brasil no contexto da pandemia e a realização de 

atividades de educação permanente sobre medidas de biossegurança de prevenção da COVID-19 

para trabalhadores que atuam em uma maternidade pública do Seridó Potiguar. 

A referida maternidade é campo de prática do PRMSMI desde 2018, é referência em 

obstetrícia e pediatria para 12 municípios do Seridó do Rio Grande do Norte, Brasil (SESAP/RN, 

2019) e é porta de entrada para casos suspeitos e/ou confirmados de COVID-19 em pediatria, 

todavia, não é a referência quanto à COVID-19 para obstetrícia, atendendo dessa forma, 

gestantes e puérperas de baixo risco. Desse modo, a Residência Multiprofissional tem contribuído 

em discussões no serviço com os profissionais da instituição no intuito de fortalecer as práticas de 

promoção à saúde e prevenção de doenças, o direito a informações seguras na pandemia, 
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promovendo formações sobre medidas de biossegurança, o uso adequado de EPIs e discussões 

sobre a conjuntura atual.  

As ações de educação permanente sobre as medidas de biossegurança e o uso 

adequado de EPIs aconteceram durante o período de março a dezembro de 2020. Foram 

realizadas junto aos trabalhadores do serviço, organizados em pequenos grupos, em ambientes 

abertos, adotando-se medidas de precaução padrão e respiratória e o distanciamento entre os 

participantes.  

Os residentes utilizaram as dependências do hospital  para orientar  trabalhadores quanto 

as medidas de biossegurança e de enfrentamento da doença COVID-19, o que permitiu contribuir 

com os saberes dos núcleos profissionais de Serviço Social e Nutrição e aproximar com os 

diferentes profissionais que compõem a equipe multiprofissional da instituição, proporcionando, 

dessa forma, inovações no cuidado e na assistência à saúde (DUARTE; PAZ, 2020). 

Esses momentos tiveram como base a escuta ativa, o diálogo, a troca de experiência e a 

valorização de saberes, sempre levando em consideração a singularidade da dinâmica hospitalar, 

o conhecimento prévio dos participantes e as necessidades de saúde e de trabalho dos 

trabalhadores. O uso de metodologias ativas no desenvolvimento da educação permanente em 

saúde contribuiu para a reflexões e construção do conhecimento coletivo quanto aos aspectos que 

envolvem as medidas de biossegurança e o uso adequado dos EPIs para o enfrentamento da 

pandemia, o que permitiu aproximar a troca de conhecimento, fortalecendo a promoção da saúde 

dos trabalhadores e favorecendo a prevenção da doença para os profissionais de saúde. 

A coleta de dados desse estudo se deu por meio da observação participante e diário de 

campo. Os dados do diário de campo foram analisados pela metodologia da análise temática, em 

que os temas recorrentes foram organizados e os resultados classificados através de seus 

significados (SILVA; BORGES, 2017). O recorte desse estudo foi a sistematização de ações e 

atividades desenvolvidas entre os meses de março a dezembro de 2020.  

As informações descritas neste trabalho estão relacionadas às implicações dos autores, 

nas observações e condução das atividades, e assim, se inclui nas condições previstas pela 

Resolução Nº 510/2016, sobre as pesquisas em saúde, como aquela que objetiva o 

aprofundamento de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática 

profissional (BRASIL, 2016b). 

 

Resultados e discussão 

Sistema Único de Saúde, precarização do trabalho e contribuições da Residência 

Multiprofissional em ações de enfrentamento ao COVID-19  

No tocante a política de saúde no Brasil, a hegemonia neoliberal no país desde a década 

de 1990 vem distanciando o SUS do sistema proposto e defendido pelo Movimento da Reforma 

Sanitária Brasileira (MRSB), aprovado na Conferência Nacional de Saúde de 1986 e em seguida, 

garantido na Constituição Federal (CF) de 1988 – a saúde enquanto dever do Estado e direito 
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universal do cidadão (BRASIL, 1988). Como consequência, a história da COVID-19 é feita de 

escolhas políticas e omissões, ao longo das últimas décadas, que reduziram a capacidade dos 

sistemas de saúde de vigiar e conter pandemias. A saúde em seu conceito ampliado (BRASIL, 

1990) tem sido comprometida no Brasil a partir do chamado Estado mínimo, o que nos coloca 

diante de uma crise sanitária e social.   

A COVID-19 está presente em uma cenário de crise da saúde brasileira decorrente do 

Estado neoliberal, o que vem resultando em um processo de violência estrutural histórica que se 

manifesta atualmente no agravamento das iniquidades sociais na nossa sociedade, aumentando a 

precarização do trabalho dos profissionais de saúde em tempos de pandemia (SOUZA, 2020b). A 

violência estrutural se apresenta como uma negação e violação dos direitos humanos que 

consistem no direito à vida, como a educação, alimentação, moradia, saúde e saneamento básico 

(LOPES, 2019). 

A falta de financiamento adequado no SUS tem impactado nas condições de trabalho dos 

trabalhadores e nos exige pensar como tem se dado o trabalho em saúde no Brasil no 

enfrentamento a pandemia. Os profissionais de saúde no SUS têm sido protagonistas na 

contenção da COVID-19 e consequentemente, na redução de morte de milhares de brasileiros. 

Porém, o trabalho em saúde historicamente tem sido marcado pela precarização nas condições de 

trabalho, exploração, insalubridade, infraestrutura precária nos serviços, além da permanente 

desvalorização e dos eventuais atrasos salariais (SOUZA, 2020b).  

O SUS vem enfrentando muitos problemas pela insuficiência nos investimentos que 

dificultam ampliação do acesso aos serviços e qualificação do atendimento oferecido. Tais 

gargalos se apresentam como formas de violência estrutural e impactam diretamente nos planos 

de contingência e na adoção das medidas necessárias para o enfrentamento do coronavírus no 

cenário brasileiro. O SUS é o nosso grande e único aliado para enfrentar essa pandemia, porém, 

suas respostas dependem da estrutura, recursos humanos e insumos que precisam ser 

reforçados urgentemente (NUNES, 2020).  

É imprescindível destacar que os interesses do Estado capitalista na política de saúde 

estão incluídos como responsáveis pelos ataques ao caráter público do SUS, mediante um 

processo de mercantilização e privatização da saúde, na qual por vezes retira a ideia de saúde 

como direito humano e social (BRAVO; PELAEZ; DE MENEZES, 2020). 

É justamente nos momentos de crise que se espera que a sociedade e o Estado se 

organizem de modo a conferir importância da ciência e tecnologia e da urgente necessidade da 

efetivação dos princípios do SUS, bem como o fortalecimento do controle social e da participação 

popular como mecanismos democráticos essenciais para sua definição e implantação (WERNECK 

e CARVALHO, 2020). 

Os profissionais de saúde que têm atuado na linha de frente da COVID-19 vêm 

encontrando dificuldades em cumprir as medidas de distanciamento social, considerando a 

necessidade de se manter trabalhando (MACEDO; ORNELLAS; BOMFIM, 2020). A pandemia 

demonstra, portanto, as contradições do neoliberalismo, que está comprovadamente promovendo 
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de forma desigual o adoecimento e a morte de uma porcentagem significativa da população 

(SARTI, 2020). 

No Brasil, além da crise sanitária e social vivenciada, soma-se a crise política, na qual se 

instalou com os frequentes posicionamentos do Governo Federal. O presidente da república 

contrariou as orientações da OMS de isolamento social, reduzindo a gravidade da COVID-19, as 

medidas adotadas pelo Ministério da Saúde (MS), comparecendo a manifestações favoráveis ao 

afrouxamento do isolamento, se opondo às diretivas dos governos estaduais e municipais, bem 

como o incentivo ao uso de medicamentos sem comprovação científica de eficácia a COVID-19 

(FONSECA; DA SILVA, 2020). 

Nesse sentido, chamamos atenção para a importância da valorização da ciência em 

tempos de circulação das chamadas Fake News, ou notícias falsas. O desenvolvimento científico 

está contribuindo responsavelmente na busca pela contenção da pandemia. As medidas de 

contingenciamento da COVID-19 são essenciais e sempre devem ser adotadas seguindo critérios 

científicos e epidemiológicos, como protocolos científicos e validados (CABRAL et al., 2020). 

No entanto, defendemos que o Governo Brasileiro tem colocado a Ciência no alvo de 

ataques no seu investimento bem como na sua credibilidade (PAIXÃO, 2020). O atual governo 

federal adota, muitas vezes, a desinformação enquanto discurso oficial e não contribui para a 

confiabilidade nos órgãos competentes às recomendações sanitárias baseadas em estudos 

(SÁNCHEZ-TARRAGÓ et al., 2020).  

Essas reflexões são pertinentes em um cenário onde existem milhares de mortes e 

pessoas infectadas em todo o mundo. Os Estados Unidos foi o país com o maior número de casos 

confirmados com 26. 547. 977 e 455.735 mortes até o dia 7 de Fevereiro de 2021, em segundo 

lugar vem Brasil que até essa mesma data tem 9.477.165 casos confirmados e 230.034 mortes 

pelo Coronavírus, em um período onze meses desde o início da pandemia decretado pela 

OMS (WHO, 2021). 

Frente a esse contexto, os profissionais de saúde, são fundamentais para garantir o 

funcionamento dos serviços durante a pandemia COVID-19, compondo a linha de frente para 

casos suspeitos e/ou confirmados da doença (OPAS/OMS, 2020). 

No entanto, diversas sociedades científicas brasileiras apostam que somos o país do 

mundo com maior mortalidade de trabalhadores da saúde por COVID-19 (HELIOTERIO et al., 

2020). Vale lembrar que até o momento a maior parte das mortes por coronavírus dos 

profissionais de saúde em nosso país são evitáveis que poderiam ter sido poupadas se houvesse 

uma distribuição adequada de EPIs e melhores condições para que esses trabalhadores 

exercessem suas profissões e tais impressões revelam o descaso do poder público com as 

condições de trabalho e de assistência à saúde. 

Segundo dados do Sindicato dos Médicos de São Paulo (SIMESP) e do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN), até o dia 17 de junho de 2020, o Brasil é o país com maior número de 

mortes de médicos (ao todo, 139 profissionais) e de enfermeiros (ao todo, 190 profissionais) por 

COVID-19 e, dentro desses números, não estão incluídas as demais categorias profissionais da 
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saúde, o que significa dizer que o número de óbitos por coronavírus de trabalhadores da saúde 

ainda é maior. 

Se, por um lado, o Brasil apresenta um dos maiores ritmos de crescimento de mortes, 

paralelo a isso temos um insuficiente número de testes realizados, grande crescimento de óbitos 

por síndrome respiratória grave, ainda não confirmados por coronavírus e acredita-se que essas 

estatísticas estejam subestimadas e com crescente número também de subnotificações 

(HELIOTERIO et al, 2020; PRADO et al., 2020). 

Segundo a Organização Panaamericana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) no Brasil, no período de 26 de fevereiro a 22 de agosto de 2020, foram registrados 

1.212.430 casos com suspeita de COVID-19 em profissionais de saúde e destes, 268.954 (22%) 

foram confirmados para COVID-19 com maior proporção de casos entre técnicos de enfermagem 

com 92.324 (34%), seguido de enfermeiras com 39.058 (14%), médicos com 28.596 (11%), 

agentes comunitários de saúde com 13.189 (5%) e técnicos administrativos com 11.611 (4%) 

(OPAS/OMS, 2020). 

Entre a Semana Epidemiológica 1 e a Semana Epidemiológica 34 de 2020, foram 1.738 

casos de Infecção Respiratória Aguda Grave (SARI) em profissionais de saúde que precisaram 

serem hospitalizados dos quais 1.093 (63%) foram confirmados para COVID-19, 295 (17%) veio a 

óbito e 385 (23%) seguiram em investigação (OPAS/OMS, 2020).  

Do número total de casos de SARI em profissionais de saúde brasileiros que 

necessitaram serem hospitalizados, 65% são mulheres e a maior proporção foi identificada entre 

técnicos e auxiliares de enfermagem (33%), médicos (20%) e enfermeiros (20%) (OPAS/OMS, 

2020). 

No Brasil, a cidade com maior número de casos de profissionais de saúde acometidos 

com a SARI até esse período foi São Paulo com 365 e 80 veio a óbito, em segundo lugar Rio de 

Janeiro com 80 casos e 24 óbitos e Pará com 72 casos (OPAS/OMS, 2020).  

Para o enfrentamento desse contexto, é necessário defender o SUS e também se 

posicionar a favor das universidades, pois as medidas de controle e combate da doença estão 

amparadas em projetos, pesquisas e esforços da educação pública. Nesse cenário, cabe aqui 

ressaltar a importância dos programas de residências multiprofissionais em saúde nesse 

momento, compondo a linha de frente da pandemia. 

As residências em saúde se apresentam como uma importante modalidade de formação 

de pós-graduação para a qualificação dos trabalhadores da saúde (BRASIL, 2005). A Lei nº 

11.129, de 30 de junho 2005, em seu artigo 13, define a residência como modalidade de ensino de 

pós-graduação lato sensu, voltada para a educação em serviço e destinada às categorias 

profissionais que integram a área de saúde (BRASIL, 2005). 

Constituindo-se a residência enquanto um processo de formação em serviço e a inserção 

dos residentes nos equipamentos de saúde que compõem o SUS, compreendemos a importância 

desses profissionais em um momento histórico para a política de saúde. No entanto, muitas vezes, 

os residentes estão submetidos a precárias condições de trabalho, cabendo destacar que a 
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Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde (CNRMS) encontra-se suspensa, 

não sendo convocada pelo Ministério da Educação desde maio de 2019. Essa comissão cumpriria 

papel importante na articulação e resolução de demandas inerentes à residência uni ou 

multiprofissional, como emitir orientações perante a situação de pandemia provocada pelo novo 

coronavírus, como também nos casos dos atrasos das bolsas nesse momento, que estão sem 

reajuste desde o ano de 2016. 

A intensa carga horária de 60 horas semanais merece ser mencionada, ainda que seja 

revertida em atividades práticas e teórico-práticas (BRASIL, 2005), não condiz com a proposta da 

formação em saúde e qualificação dos trabalhadores para atuação no SUS e considera-se isso 

como uma exploração do trabalho, tornando o residente mão de obra conveniente para a suprir o 

déficit de recursos humanos nos serviços de saúde. Essa prolongada jornada de trabalho dos 

residentes, somado às múltiplas demandas dos usuários tem causado agravos na saúde física e 

mental dos mesmos, o que aponta que a residência vem se tornando mais um espaço de 

precarização do trabalho em saúde do que uma experiência de formação para o SUS (BATISTA 

SILVA, 2017). 

A pandemia da COVID-19 escancara como se encontra o SUS e expõe as lacunas nos 

cuidados de saúde em decorrência da falta de financiamento adequado no SUS tem refletido nas 

precárias e insalubres condições de trabalho dos trabalhadores e nesse contexto, a organização e 

o funcionamento adequado do SUS é fundamental para proteger a saúde de toda a sociedade 

(BENJAMIN, 2020). 

Reconhece-se que, nesta pandemia, a falta de EPIs é relatada em diversos serviços da 

Rede de Atenção à Saúde no Brasil (CABRAL et al., 2020) e essa realidade também tem sido 

presente na maternidade pública em questão. Desta forma, é imprescindível a destinação de 

recursos financeiros para garantir máscaras tipo N95 ou PFF2, óculos ou face shield, luvas, gorro, 

capote impermeável, álcool gel 70%, bem como sabão para a segurança dos profissionais de 

saúde (BRASIL, 2020). 

Além disso, no que se refere à realidade dos trabalhadores de saúde da maternidade do 

Seridó Potiguar/RN, identificamos a pouca execução de ações de educação permanente e isso é 

reflexo da insuficiência de ações de educação permanente na região (NASCIMENTO, 2019). 

Nesse sentido, a educação permanente se faz pertinente para colaborar na divulgação de 

orientações adequadas e pautadas em protocolos científicos validados, uma vez que, percebe-se 

elevada propagação de informações falsas acerca da doença, das formas de contágio, bem como 

do seu tratamento (CABRAL et al., 2020). 

E é nesse momento histórico, que as universidades públicas têm sido essenciais no 

fortalecimento do SUS, garantindo, dessa forma, a produção compartilhada de conhecimento por 

meio de estratégias de promoção da saúde e prevenção da COVID-19. Diante disso, a seguir 

descreveremos a experiência de residentes em saúde materno infantil em uma maternidade do 

Seridó Potiguar nas ações e estratégias de cuidado no enfrentamento da COVID-19, viabilizando 
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assim o direito à saúde, com informações e orientações de qualidade e em tempo oportuno, 

fortalecimento o SUS nesse cenário. 

No desenvolvimento de práticas de educação permanente, a residência multiprofissional 

tem garantido a discussão na maternidade sobre as recomendações de biossegurança voltada 

para os trabalhadores e para isso tem-se utilizado protocolos validados nacional e 

internacionalmente, além de evidências científicas. Esses diálogos têm colaborado nas 

orientações sobre a lavagem correta das mãos com água e sabão, sensibilização para o uso 

constante de álcool em gel 70%, etiquetas respiratórias ao espirrar ou tossir, de se evitar 

aglomerações fora e dentro da maternidade, manter os ambientes bem ventilados e de se evitar 

compartilhar objetos pessoais. Os trabalhadores têm reconhecido a importância desses diálogos, 

que têm contribuído para diminuição das chances dos profissionais de saúde em contrair a 

COVID-19. 

Foram realizadas capacitações com os profissionais da maternidade sobre os EPIs, 

incluindo a sua paramentação como o uso correto de máscaras, toucas, capote impermeável e as 

formas corretas de uso e a sua desparamentação, higienização correta dos alimentos, além da 

sensibilização permanente sobre a importância do distanciamento social na própria maternidade. 

Cabe aqui mencionar que a Residência Multiprofissional tem realizado práticas de educação 

permanente sobre os EPIs, no entanto, não se tem garantido todos os equipamentos de proteção 

individual necessários para o trabalhador atuar no enfrentamento da COVID-19, o que impõe ao 

próprio trabalhador, muitas vezes, custear esses instrumentos de trabalho ou trabalhar com a 

ausência deles. 

No âmbito das rotinas desse serviço de saúde, foi identificado que o horário de almoço, 

momento em que reúne profissionais dos diversos setores da maternidade, estava contribuindo 

para gerar aglomerações, diante disso, a residência propôs divisão do horário no refeitório em 

grupos e horários diferentes, com intervalos a cada 20 minutos.  

A sugestão acima foi considerada pertinente pela gestão do hospital e colocada em 

prática, somadas as recomendações dos trabalhadores em manter uma distância mínima de dois 

metros entre as pessoas no momento da fila do almoço e fazer o uso da máscara, passando a 

retirá-la com segurança apenas na hora de se alimentar. Consideramos essas orientações e 

adaptações no serviço pertinentes visto que tem se apresentado como um local de aglomeração 

de pessoas, incluindo pacientes, acompanhantes e os trabalhadores do serviço e a Residência 

tem atuado nesse sentido. 

Todas essas contribuições que a residência multiprofissional tem realizado fazem parte de 

um plano estratégico de responsabilidade social da EMCM/UFRN para o enfrentamento do 

coronavírus em um contexto de grave crise sanitária e social. O SUS merece reconhecimento 

social e também mais recursos e a COVID-19 tornou-se uma oportunidade histórica para se 

valorizar e fortalecer a formação em saúde associada à diversidade e complexidade das 

necessidades do cotidiano a partir dos programas de residências (FACCHINI, 2020). 
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Conclusão 

A pandemia da COVID-19 evidencia diversas contradições do sistema capitalista e reforça 

a necessidade de superação deste modelo econômico e político que vem provocando violência 

estrutural. A crise social e sanitária revela a necessidade do sistema de saúde universal, assim 

como a defesa da ciência nas universidades públicas. 

A pandemia da COVID-19 coloca em questão discursos e práticas de redução do tamanho 

do Estado, flexibilização das leis trabalhistas, desmonte do sistema de proteção social, falta de 

investimento em ciência, tecnologia e ensino, e de precarização de serviços públicos de saúde. 

Logo, a crise não se resume a uma questão sanitária, mas possui relação estreita com os campos 

político, social e econômico, que exigem um conjunto de medidas que vão além da contenção da 

doença. 

A Residência em Saúde Materno Infantil da EMCM/UFRN vem atuando no Seridó 

Potiguar e construindo seu espaço, sendo modelada e adaptada para se adequar às 

necessidades de saúde da população do Sertão do Seridó/RN, contemplando a qualidade do 

ensino-aprendizagem, reafirmando um perfil profissional diferenciado daquele centrado na 

doença. Preza-se pelo trabalho para o enfrentamento da COVID-19 nesse cenário a partir da 

educação permanente em saúde na maternidade pública como uma estratégia de 

responsabilidade social da EMCM/UFRN. 

No entanto, os residentes multiprofissionais em saúde não estão alheios a violência 

estrutural e a precarização do trabalho em saúde, havendo a urgente necessidade da valorização 

dos programas de residências, retorno da Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em 

Saúde, reajuste das bolsas-salários, redução da carga horária semanal, além da garantia dos 

EPIs no contexto da COVID-19. 

O sistema de saúde brasileiro precisa ser reinventado nessa época de desafios na saúde 

pública e para isso precisamos exigir a qualificação da infraestrutura dos serviços de saúde, 

educação permanente aos profissionais para responder com qualidade as reais necessidades de 

saúde dos indivíduos, valorização e justiça salarial para os trabalhadores da saúde, testes 

diagnósticos disponíveis para testagem e prevenção em larga escala e em tempo oportuno, além 

do investimento na ciência para fortalecer o incentivo das pesquisas no SUS. O enfrentamento da 

pandemia se dá pela defesa radical do SUS e demais políticas de proteção social, somados aos 

esforços para a superação dessa ordem social. 
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