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Pergunta de par da

Disciplinas

Pergunta de par da do projeto

• Língua Portuguesa

Como o Brasil está lidando com o Coronavírus socialmente e poli camente?

• Redação

Relevância do projeto

• Artes

Acreditamos que nossa pergunta é relevante, pois dentro da sociedade envolvida com
o Coronavírus, especialmente no Brasil temos muitas perguntas, como: a diferença de
renda em diferentes classes sociais, a desigualdade social em torno da hospitalização e
como o governo está lidando com tudo isso, além de apontarmos fatos que deram
certo e errado para não cometermos futuramente.

• Inglês
• Espanhol
• Matemá ca
• Ciências
• História
• Educação Física
• Co.Quest

Tema
História - linha do tempo de pandemias. Ciências - saúde, Coronavírus. Matemá ca - número
de infectados e mortos.
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Revisão da literatura

Palavras-chave

Conclusões

• Polí ca

Em 2020, o mundo mudou, e os esforços para combater a pandemia do novo
Coronavírus veram impactos na sociedade e na polí ca. Especialistas e dados
mostram uma corrida em busca da vacina. Os cien stas e especialistas se esforçam
para buscar a solução para esse grande problema e jornalistas trazem todos os dias
novas informações sobre a salvação de tudo. Em relação a polí ca que pesquisamos,
nosso presidente da Republica , não concorda muito com o conﬁnamento e com
algumas estratégias de prevenção contra o Coronavírus.

• Sociedade
• Brasil
• Coronavírus
• Pandemia

Fontes de informação
• Documentário - Vida após a Covid-19 TV Jus ça Oﬁcial (h ps://www.youtube.com)
• h ps://www.youtube.com/watch?v=m4pOxLm__m0 (CANAL DO YOUTUBE - tvbrasil)
• Coronavírus: como age? Por onde anda? Como evitar?(canal do Ministério da Saúde)
• h ps://audioglobo.globo.com/cbn/podcast/feed/153/saude-em-foco - Podcast
• Explicando Coronavírus - Documentário da Ne lix (h ps://www.ne lix.com/br/)
• h ps://www.youtube.com/watch?v=LWWnmlzJZS0 (CANAL DO YOUTUBE - UOL)
• h p://gg.gg/veja-abril-com (Coronavírus e a pandemia polí ca)
• h ps://youtu.be/Zml2uOo7PCc?t=1 - vídeo do Youtube do canal VEJAPONTOCOM
• h ps://www.youtube.com/watch?v=PXVWEZrlA0A (CANAL - TVCidadeVerde)
• Combate ao coronavírus - (h ps://globoplay.globo.com/)

Auto-avaliação da pesquisa
• As fontes de informação que usei são conﬁáveis.
• A informação que registrei está atualizada.
• A informação corresponde a fatos (e não opiniões).
• Sempre que consegui, usei a fonte de informação original.

Questões por explorar
• Como o Coronavírus impactou o comércio brasileiro ?
• Com as chegadas da vacina no Brasil, o governo tornará a vacinação obrigatória ?

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***
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Método de entrevista

Obje vos da entrevista

Principais perguntas

Entraram em consenso de escolher o método de coleta de dados por meio de uma entrevista,
pois nós achamos esse método mais amplo, ou seja, conseguimos re rar mais informações,
além da opinião do entrevistado. Considerando um método mais diver do.

• Quais as principais medidas que o governo deveria tomar para amenizar a situação

Entrevistados

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***

• Ginecologista : Simone Trojam Franco
• Advogado e ex vereador de São Caetano ( Roberto Barbato )
• Pediatra: Ivani Mancini

• Qual sua posição em relação a obrigatoriedade da vacinação em toda a população?
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Aspectos que conﬁrmaram o que já sabia

Conclusões da entrevista

Nós já sabíamos a resposta da nossa pergunta como: ´´Quais precauções devem ser tomadas
pela população a ﬁm de minimizar a propagação do Coronavírus? ``, porém resolvemos
colocá-la, para que possamos ouvir o lado especialista da situação, além de complementar
nossos conhecimentos. Também já sabíamos que muito provavelmente os especialistas iriam
se esforçar ao máximo para responder nossas perguntas, além das respostas serem
direcionadas a área de especiﬁcação do proﬁssional.

Quando estávamos pesquisando para criar as perguntas que iríamos fazer durante a
entrevista, nós procuramos em vários sites que nos ajudaram a formular todas nossas
perguntas ao longo de sua leitura, acreditamos que isso tenha sido a parte mais di cil,
pois ao longo da leitura dos sites nos deparamos com alguns que apresentavam fake
news. Além da pesquisa por meio de sites, também assis mos alguns vídeos com falas
de especialistas para que conhecêssemos a linguagem mais u lizada por eles e
também nos dedicamos a pesquisar um pouco a mais sobre a proﬁssão de cada um
deles. Nossa entrevista com a Simone, Roberto e Ivani foram incríveis, porém, alguns
erros acabaram sendo come dos, por falta de experiência na área, o que acho que
pode ter auxiliado na feitura do trabalho. Com as entrevistas, aprendemos muitas
coisas como, o Brasil se comparado com os outros países, fez um isolamento social
muito menor; tem uma possibilidade de ocorrer infecção do Coronavírus por meio dos
olhos; a primeira onda de infecções no Brasil ainda não acabou e o Lockdown teve
origem por conta da situação dos hospitais.

Aspectos surpreendentes ou inesperados
O que mais nos surpreendeu foi receber respostas e opiniões diferentes das duas médicas
para as mesmas perguntas, que foram: ´´Por mais que as pessoas usem máscara quando
saem, existe um risco de serem contaminadas por meio do olhos? ``e ´´Qual sua opinião
sobre a volta das aulas?`` Com isso para chegar em um consenso decidimos pesquisar mais a
fundo em relação a contaminação por meio dos olhos, porém já a parte da volta às aulas,
preferimos deixar em aberto já que é a opinião de cada especialista.

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***
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Método de estudo de caso

Obje vos do estudo de caso

Fontes de informação

NÃO ESCOLHEMOS ESSE MÉTODO DE COLETA DE DADOS

• NÃO ESCOLHEMOS ESSE MÉTODO DE COLETA DE DADOS

Caso de estudo:
NÃO ESCOLHEMOS ESSE MÉTODO DE COLETA DE DADOS
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Aspectos que conﬁrmaram o que já sabia

Conclusões do estudo de caso

NÃO ESCOLHEMOS ESSE MÉTODO DE COLETA DE DADOS

NÃO ESCOLHEMOS ESSE MÉTODO DE COLETA DE DADOS

Aspectos surpreendentes ou inesperados

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***

NÃO ESCOLHEMOS ESSE MÉTODO DE COLETA DE DADOS
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Análise

Principais descobertas

Questões futuras

• Durante a pesquisa descobrimos que o isolamento social em nosso pais foi muito menor do
que em outras. Isso foi importante para a nossa pergunta par da, pois diz sobre a parte
poli ca e social.

• A uma possível contaminação por meio dos olhos?

• Durante nossas pesquisas e entrevistas descobrimos que o numero de crianças
contaminadas é menor do que os de adultos, o que nos ajudou a entender um pouco mais
sobre a parte social do nosso projeto.

• ...a vacina?

• Durante nossa pesquisa descobrimos que no Brasil existem 5.952.185 casos de covid-19,
sendo 167.590 mortos. Isso diz e ajuda muito em relação ao nossa trabalho na parte social.

Reﬂexão
Na obtenção de dados descobrimos coisas semelhantes que já havíamos pesquisado e outras
que nos surpreenderam, além de nos depararmos com algumas informações falsas. Sim, nós
deparamos com uma coisa contraditória, pois na entrevista a médica Ivani falou que não tem
como se contaminar por meio dos olhos, já a médica Simone que falou que sim é possível,
após pesquisarmos descobrimos que sim é possível mas é muito di cil disso ocorrer. O
método de obtenção de dados, contribuiu , pois fez com que ampliássemos nosso
conhecimento para responder a pergunta par da com maior facilidade.

Limitações
• Poderíamos ter também entrevistado uma pessoa que fosse inﬂuenciada pela mídia e que
não seja um especialista, pois assim poderíamos ter uma visão sobre a opinião das pessoas
perante essa situação.
• Antes de começar a pesquisa sobre o coronavírus fazemos uma pesquisa inicial sobre sites
conﬁável, com isso quando nos depararmos com site que já conhecemos não precisamos
ﬁcar pesquisando em outros

• Podería ocorrer uma nova pandemia causada por pessoas que se recusam a tomar ...

• Qual é a escala de mortes e infectados por dia em números exatos ?

Conclusão
Em relação a como o Brasil está com o coronavírus socialmente, vimos, que o SUS vem
ajudando ainda mais as pessoas de baixa renda diferentemente de outros países como
o USA que só possuem hospitais par culares. Em relação a parte polí ca, o governo de
alguns estados está fornecendo entrega de máscara e alguns mais recursos necessários
para as pessoas de baixa renda se protegerem, porém descobrimos que o presidente
da república não está dando preferência para as pessoas necessitadas.

*** Esta a vidade tem arquivos associados ***
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Auto-avaliação

A minha capacidade em analisar informação de forma
crí ca…
Melhorou um pouco

A minha capacidade de trabalhar em equipe…
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O mais importante que aprendi neste projeto:
Ouvir opiniões que eu discordava nos enturmamos com pessoas que não éramos
próximas, em relação aos estudos do coronavírus muitos países conseguiram controlar
extremamente bem, porém infelizmente o Brasil não foi um deles., além de termos
resposta agora a nossa pergunta par da.

Melhorou muito

O que gostaria de ter feito de forma diferente:

A minha capacidade de comunicar as minhas ideias

Sim, na parte de pesquisa, gostaríamos que inicialmente antes de qualquer pesquisa
sobre o covid-19 ter pesquisado todas as fontes verdadeira possíveis, pois com isso
quando nos depararmos com qualquer um desses sites já poderíamos colocar sua
informação no nosso protejo ao invés de ter que pesquisar em muitos outros para ver
se a informação é parecida.

Melhorou muito

O que mais gostei neste projeto?
A parte da entrevista e gravações do Podcast

