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RESUMO 
 
A educação contemporânea exige a inserção de recursos tecnológicos, sendo 
imprescindível principalmente devido a gama de informações que são produzidas 
diariamente. Contudo, o acesso a informações exige uma visão crítica e concisa para 
assegurar sua veracidade, na educação básica isso se torna fundamental devido os 
estudantes estarem em processo de amadurecimento cognitivo e discernimento crítico. 
Diante disso e do quadro da pandemia que a humanidade enfrenta, o instigar os estudantes 
a refletirem sobre o acervo de informações divulgadas é essencial, principalmente quando 
ocorre divergências e/ou falta de veracidade. O presente trabalho teve como objetivo 
debater informações divulgadas nas redes sociais sobre a pandemia do COVID-19 e instigar 
os estudantes a desenvolver e exercitar seu senso crítico a respeito das informações 
publicadas. Assim, criou-se a estratégia didática por meio de uma atividade direcionada a 
interpretação de “memes” sobre a pandemia, essa opção remete a facilidade que os 
estudantes têm de acesso as redes sociais, fonte em que os “memes” são socializados com 
maior intensidade. A primeira etapa consistiu em estimular os estudantes a pesquisarem e 
escolherem livremente alguns “memes” relacionados a pandemia do COVID-19 e comentar 
o quê compreendeu a respeito; como segunda etapa houve a postagem da imagem do 
“meme” selecionado pelo educando com o seu comentário em uma plataforma de ensino 
remoto. As postagens com os comentários apresentavam tons divertidos e ao mesmo tempo 
sério, uma vez que os estudantes descreviam o sentido do “meme” e em seguida redigiam 
uma análise crítica sobre a mensagem implícita ou explícita nos “memes”. Outro ponto 
observado e evidente nos comentários é a reflexão e concisão sobre as ações adequadas e 
a redução dos riscos de contaminação pelo vírus SARS-CoV-2, além de verificar que 
quando os “memes” eram de refência a se submeter a riscos os estudantes perceberam a 
severidade do conteúdo e a inadequação para o momento. Com isso, pode-se considerar 
essa estratégia didática significativa para o processo de ensino-aprendizagem, pois foi 
possível instigar o estudante a pesquisar informações, investigando e analisando sua 
confiabilidade, bem como os educandos perceberam a autenticidade por traz do “espírito 
brincalhão da população brasileira”. Portanto, os objetivos do presente estudo foram 
alcançados uma vez que os estudantes ponderaram a veracidade de determinadas 
informações divulgadas em redes sociais através de uma reflexão suave e divertida, mesmo 
em si tratando de um tema angustiante dado as circunstâncias vivenciadas, tal como 
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contribuiu para adoção da análise crítica sobre o que é publicado na internet, sendo 
necessário a continuação de intervenções semelhantes para favorecer a formação de 
cidadãos mais críticos. 
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