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A série “Adão na Quarentena” foi fruto de uma insatisfação provocada pelas 

tentativas de anestesiamento do tempo vivido. A escola (tradicional) presencial foi 

transferida aos meios virtuais sem um questionamento sério acerca da intenção colocada 

nos envios das atividades: para quem e para que enviamos as propostas? Todos têm 

condições de realizar o que estamos propondo? Os que possuem tem autonomia para 

realizar as propostas? As famílias têm condições de auxiliar, pedagogicamente, as 

crianças sob sua responsabilidade? Existem aparelhos suficientes na casa para que todos 

deem conta das suas demandas? E os que não possuem acesso à Internet? E as famílias 

que se viram em uma situação financeira mais delicada, do que o habitual, com a 

pandemia? Elas possuem estrutura emocional e disponibilidade de tempo para pensar 

nesse aprendizado virtual? Em suma, qual é o sentido da escola em um tempo em que ela 

não pode acontecer na sua plenitude? O mais importante é estudar, agora?  

A escola que acontecia nos prédios, tão criticada por tantos que pensam e lutam 

por uma escola diferente e com mais qualidade, passou acontecer nas redes sociais e nas 

inúmeras plataformas digitais disponibilizadas. Algumas famílias questionam a escola 

sobre: o ano letivo; as possibilidades de reprovação, a não aprendizagem das crianças e, 

especialmente, sobre um suposto “tempo perdido”. E, aparentemente, nada mudou.    

Esse movimento de transição do espaço escolar presencial ao virtual nos pareceu 

uma espécie de anestesiamento por todos que produzem a escola. É como se não 

pudéssemos parar para pensar no que fazer e em como fazer. Continuar (re)produzindo a 

escola pareceu ter sido uma forma de anestesiar a suspensão temporal provocada pela 

pandemia. Esse tempo de distanciamento social nos provoca à uma reflexão séria sobre a 

crise atual e, ainda, uma busca de sentido para continuar um movimento escolar que 

perdeu, em alguma medida, o sentido aos que “ensinam”, “aprendem” e “assistem” a 

escola que acontece presencialmente no cotidiano.   

A proposta de algumas unidades escolares é pensar em atividades que mantenham 

vínculos afetivos entre as escolas e as famílias. A intenção é produzir uma escola (virtual) 

que aproveite o tempo supostamente perdido para repensar-se enquanto escola e provocar 

reflexões nas famílias sobre esse tempo pré-pandemia, sempre escasso, agora, abundante, 

durante a mesma. Se a proposta é realmente manter vínculos, essas propostas não podem 
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ser obrigatórias às famílias, levando em consideração todos os questionamentos 

realizados acima, tampouco à escola. Lembremo-nos de que “a escola é feita de gente” 

(FREIRE, 2003), que também sente e sofre com as imprecisões e a ansiedade sobre o 

tempo que é e sobre aquele que virá. O esforço deve ser conjunto para a produção de um 

melhor neste período de incertezas e angústias. O “melhor” que nós podemos nos 

oferecer, nesta ocasião, é o estreitamento de vínculos, não somente com quem está longe, 

mas sobretudo com quem está perto de nós. Ouvir, contar e inventar histórias; rememorar 

brinquedos antigos e aprender novos; ouvir, cantar e dançar músicas; desenhar e pintar 

com o material disponível o que desejar. Foi a partir dos incômodos e das possibilidades 

colocadas acima que a proposta “Adão na Quarentena” surgiu.  

Uma série de vídeos foi produzida com a participação de professores, que atuam 

em diversos espaços da escola, para que sugerissem às famílias, a partir do seu lugar de 

fala, o que poderia ser realizado em casa. Com essa ação, a escola afirma e orienta as 

famílias sobre a importância dos vínculos afetivos com quem está perto, sem perder de 

vista os ganhos pedagógicos que são adquiridos com a realização da referida ação.  

O projeto audiovisual “Adão na Quarentena” definiu como seu público alvo as 

famílias dos alunos da escola, assim todas as produções seriam destinadas aos pais. 

Inicialmente o objetivo foi acolher as famílias que passavam pela quarentena em plena 

comunidade de Acari, uma das áreas de menor IDH da cidade do Rio de Janeiro, depois 

iniciamos um trabalho de resgate da memória afetiva dos pais e avós para que eles 

pudessem lembrar das brincadeiras de infância e assim revivê-las com seus filhos e netos 

possibilitando o estreitamento de laços familiares. Simultaneamente, produzíamos vídeos 

curtos para falar de Educação e como os pais poderiam auxiliar a escola nessa tarefa.  Os 

vídeos eram elaborados com uma linguagem bem simples e objetiva e com uma curta 

duração e ao final as famílias eram convidadas a também produzir seus vídeos e 

compartilhar com a escola para que fosse possível trocarmos experiências durante o 

período. 

A avaliação do projeto acontecia com o feedback das famílias e com a frequência 

com que os pais nos procuravam nas redes sociais para compartilhar suas experiências, o 

número de visualizações dos vídeos também foi um bom indicativo do alcance do 

trabalho. Ao final do ano letivo de 2020 fizemos uma reunião para avaliar o trabalho e 

percebemos que o alcance foi bom levando em consideração a questão socioeconômica 

do território, além disso os feedbacks positivos das famílias que puderam de forma lúdica 

e leve ajudar na Educação dos filhos na quarentena. 
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Acreditamos que esse projeto foi apenas o início de um projeto maior de vídeo 

produção para alunos e famílias para dar suporte ao trabalho escolar. Acreditamos que 

esse caminho é uma boa ferramenta para aproximar as famílias da escola. 
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