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Resumo: A situação de emergência atual devido ao novo coronavírus fez com 
que houvesse uma adaptação das atividades presenciais para atividades 
remotas em virtude das medidas de distanciamento social. Assim, foi necessário 
se reinventar e pensar em atividades mediadas pelo uso da internet, para que 
não houvesse pausa nas atividades acadêmicas. Nesse contexto, a modalidade 
live está sendo um método muito utilizado, principalmente devido ao seu acesso 
de forma gratuita e por permitir a interação do público em tempo real, permitindo 
a possibilidade de se trabalhar com temas importantes, como as vulnerabilidades 
do grupos populacionais e sua relação com a pandemia. Dessa forma, esse 
trabalho tem como objetivo, analisar a adesão à lives educativas em tempos de 
pandemia covid-19. Trata-se de um relato de experiência sobre a realização de 
lives educativas como parte do planejamento de atividades remotas do 
Programa de Educação Tutorial em Enfermagem da Universidade Regional do 
Cariri. As mesmas ocorreram nos dias 23 à 28 de agosto de 2020, através da 
rede social Instagram, as quais foram conduzidas pelos bolsistas do programa e 
por profissionais com expertise na área dos temas abordados, que focaram as 
vulnerabilidades de mulheres, população negra, LGBT, quilombolas e saúde 
mental e sua relação com a pandemia. Através da participação e interação 
significativa dos participantes com os palestrantes, podemos observar uma 
grande adesão pelas lives realizadas. Para a condução das lives, contou-se com 
a participação de especialistas e representantes da área, os quais dominaram o 
assunto com maestria.   Os  temas abordados eram de grande interesse, não só 
por parte dos profissionais de saúde e estudantes,  como para o público  em 
geral, estes últimos, que participaram ativamente das lives, expressando pontos 
de vista e esclarecendo dúvidas a respeito dos temas.   Realizar esse tipo de 
evento foi algo desafiador, mas gratificante. Uma vez que se trocou experiências 
e conhecimentos com pessoas de outras regiões. O uso da tecnologia como 
ferramenta torna-se importante para garantir adaptação, aprender a manuseá-la 
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e usufruir de seus benefícios.  A pandemia não pode parar com a educação e 
esta deve se fazer presente independentemente das circunstâncias. O atual 
cenário permitiu conhecer novas formas de comunicação e interação e 
ampliação de nossos horizontes, e que, independentemente da situação, a 
educação deve ser estimulada, para que se possa construir uma sociedade justa 
e igualitária.  
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