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Resumo: Este trabalho visa a perceber como ocorre a produção e aquisição do
conhecimento em tempos de pandemia tomando por base a percepção dos
discentes da EEEP Wellington Belém de Figueiredo, localizada em Nova OlindaCE. Desse modo, a pandemia se inscreveu na História contemporânea como
algo que inesperado, o que nos motiva e dá margem para buscar a captura das
visões que despertou nos diversos grupos sociais da sociedade, notadamente
na cena educacional, buscando extrair narrativas que endossem as percepções
sobre tal momento e que prospecções de futuro poderemos tomar a partir de
agora enquanto sujeitos históricos testemunhas de tal período. Nesse particular,
é interessante ressaltar que essas narrativas estão fortemente carregadas de
emoções, lapsos, silêncios que podem reproduzir bem o que se produz diante
dessa ocasião. Nessa direção, priorizaremos focar na análise de vinte narrações
feitas por discentes da EEEP Wellington Belém de Figueiredo, Crede 18, Nova
Olinda-CE, os quais expressaram através de diários de experiências as suas
posições em relação às vivências com essa nova forma de aprender face ao
regime de ensino não-presencial. Assim, projeta-se pensar como esses
discentes selecionados se apropriaram do conhecimento nessa fase de
isolamento social, que estratégias adotaram e como estão lidando com essa
problemática a partir de cada realidade dentro de seus contextos particulares.
Assim, utilizaremos como fontes de reflexão os depoimentos escritos dos
discentes, os quais expuseram os principais pontos que puderam apreender
desse momento distantes do espaço físico escolar, que mudanças foram
detectadas em seus modos de enxergar tal momento, suas perspectivas de vida
a partir desse momento, os negacionismos vistos frente à pandemia e as
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rupturas que esse momento trouxe a reboque, o que proporcionou mudanças
frente ao eixo educacional.
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