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Neste trabalho abordamos experiências e amostra de dados pelo um projeto 

idealizado e construído durante a pandemia na qual advimos. Nesse sentido, a 

educação remota ganhou força diante da atual conjuntura social, e com todas as 

restrições sanitárias. É notório que as tecnologias e o pensar científico nunca 

estiveram tão imbricados nesta nova perspectiva - e necessidade - de ensinar 

em tempos de reclusão. Neste contexto, o debate em tela foi organizado com o 

intuito de criar diálogos para propiciar outros olhares e pensamentos geográficos 

dos participantes. Nesse sentido, o objetivo desse projeto é ampliar os horizontes 

geográficos dos sujeitos, a partir de debates sobre temas transversais e de suas 

experiências adquiridas, considerando o momento de pandemia e o significado 

da pluralidade bem como quem a ministra. Nesta perspectiva, procuramos 

trabalhar com os conhecimentos da atualidade e o ensino de Geografia, entre 

eles podemos destacar: feminismo; racismo; violência contra mulher; educação 

ambiental; Geografia das emoções; cultural; urbana; agrária, psicologia. Além 

disso, fizermos rodadas de entrevistas com discente do curso de Licenciatura de 

Geografia da Universidade Regional do Cariri – URCA apresentado os trabalhos 

de conclusão de curso.  Produzindo discursões sobre ensino e utilização de 

metodologias, bem como envolver a comunidade acadêmica de modo geral 

numa experiência de debates, construídos pelos próprios sujeitos. O 

desenvolvimento se deu por meio da utilização de plataformas digitais que 

possuem o intuito de aproximar pessoas por meio virtual, com encontros 

semanais e através de formulários que eram disponibilizados sabíamos quais 

eram os temas e os ministrantes. Para isso, utilizamos redes sociais como o 

Google Meet, Youtube e Instagram, para a disseminação dos debates e 

conteúdo que trabalhados. Os resultados adquiridos durantes o período de 

vigência das atividades foram realizados através dos feedbacks dos 

participantes por meio de uma coleta de dados através de formulários por meio 

das mídias, e buscamos analisar os números de acesso e visualização em 

nossos atividades dispostos em nossos canais de comunicação para obtermos 

uma noção de alcance do nosso trabalho. Nos debates conseguimos reunir, 
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graduandos e graduados, professores e estudantes de outras instituições. Houve 

a somatória de experiências e conhecimentos, unimos as pessoas por meio telas 

e fizemos o que mais nos interessa, como Belchior relata, amar e mudar as 

coisas, mesmo durante uma pandemia.  
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