
A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        1 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO: 
DIREITO À EDUCAÇÃO E O DIREITO À SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID 19 

CONTRIBUIÇÕES DOS SUJEITOS – AMÉRICA LATINA – VISÃO GERAL 
 
 

LA INFANCIA EM SITUACIÓN HUMANITARIA EM AMÉRICA LATINA: EL DERECHO A 
LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA SALUD EM LA PANDEMIA DE COVID 19 

CONTRIBUCIONES DOS SUJETOS – AMÉRICA LATINA – VISIÓN GENERAL 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA 
VOLUME I 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURITIBA  
2021  



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        2 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

Projeto de Pesquisa 
Ana Maria Eyng (Coordenação) 
Realização  
Grupo de Pesquisa Políticas Públicas, Direitos Humanos e Formação de Professores – Programa de 
Mestrado e Doutorado em Educação (PPGE/PUCPR) 
Pesquisadores: Ana Maria Eyng (Coord.); Aline Vicentim Villas Boas; Ana Carolina Ramos Passos; 
Barbara Pimpão; Eduardo Felipe Hennerich Pacheco; Jéssica Adriane Pianezzola da Silva;  Glaucio 
Luiz Mota, Juliane Moreira Dutra; Laueni Ramos Padilha; Monica Luiza Simião Pinto; Priscila Tosta; 
Roberto Sabatella Adam, Thalita Quinsler Veloso; Valdenir Veloso.  
Parcerias no Projeto de Pesquisa: 
Universidade Fernando Pessoa – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – Programa de 
mestrado em Ação humanitária, cooperação e desenvolvimento 
Pesquisadores: 
João Casqueira Cardoso 
Isabel da Silva 
Faculdades Pequeno Príncipe – Programa de pós-graduação mestrado em Ensino nas Ciências da 
Saúde  
Pesquisadoras: 
Patricia Maria Forte Rauli 
Gabriela Eyng Possolli 
 
Parcerias na Investigação em Campo: 
UMBRASIL – União Marista do Brasil 
RED INTERAMERICANA MARISTA CORAZON SOLIDARIO 

Apoio: 
CENTRO MARISTA DE DEFESA DA INFANCIA 
OBSERVATÓRIO DE JUVENTUDES PUCPR 
  

 
FICHA CATALOGRÁFICA 
EYNG, Ana Maria; SILVA, Jéssica Adriane Pianezzola; FERREIRA, Barbara Pimpão; 
PADILHA, Laueni Ramos, VELOSO, Talita Quinsler. A infância em situação 
humanitária no âmbito latino-americano: direito à educação e o direito à saúde na 
pandemia da covid 19 - contribuições dos sujeitos – Brasil e exterior – visão geral, Curitiba, 
2021.  
 
Palavras-chave: direitos da infância; direito à educação, direito à saúde, pandemia covid-19. 
 

 
 
Pesquisa financiada: 
CNPq – Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Produtividade em Pesquisa) 
PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Brasil) e com recursos do  
BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, Brasil) 
 

                
 

  



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        3 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

COLEÇÃO DE RELATÓRIOS DE DADOS (2020-2021) 
 
 
VOLUME I 
A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO: DIREITO À 
EDUCAÇÃO E O DIREITO À SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID 19 
CONTRIBUIÇÕES DOS SUJEITOS – AMÉRICA LATINA – VISÃO GERAL 
LA INFANCIA EN SITUACIÓN HUMANITARIA EN AMÉRICA LATINA: EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA SALUD EN LA PANDEMIA DE COVID 19 
CONTRIBUCIONES DOS SUJETOS – AMÉRICA LATINA - VISIÓN GENERAL 
 
VOLUME II 
A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO: DIREITO À 
EDUCAÇÃO E O DIREITO À SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID 19  - 
CONTRIBUIÇÕES DE SUJEITOS PROVÍNCIA MARISTA CENTRO SUL - PARANÁ 
 
VOLUME III 
A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO: DIREITO À 
EDUCAÇÃO E O DIREITO À SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID 19 - 
CONTRIBUIÇÕES DE SUJEITOS PROVÍNCIA MARISTA CENTRO NORTE PERNAMBUCO 
 
VOLUME IV 
A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO: DIREITO À 
EDUCAÇÃO E O DIREITO À SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID 19 PERMAMBUCO – 
CONTRIBUIÇÕES DE SUJEITOS ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL SURUBIM, PE 
 
VOLUME V 
A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO: DIREITO À 
EDUCAÇÃO E O DIREITO À SAÚDE NA PANDEMIA DA COVID 19 - 
CONTRIBUIÇÕES DE SUJEITOS PROVÍNCIA MARISTA RIO GRANDE DO SUL 
 
VOLUMEN VI 
LA INFANCIA EN SITUACIÓN HUMANITARIA EN AMÉRICA LATINA: EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA SALUD EN LA PANDEMIA DE COVID 19 - 
CONTRIBUCIONES DE SUJETOS EN ARGENTINA 
 
VOLUMEN VII 
LA INFANCIA EN SITUACIÓN HUMANITARIA EN AMÉRICA LATINA: EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA SALUD EN LA PANDEMIA DE COVID 19 - 
CONTRIBUCIONES DE SUJETOS EN CHILE 
 
VOLUMEN VIII 
LA INFANCIA EN SITUACIÓN HUMANITARIA EN AMÉRICA LATINA: EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA SALUD EN LA PANDEMIA DE COVID 19 - 
CONTRIBUCIONES DE SUJETOS EN COLOMBIA 
 
VOLUMEN IX 
LA INFANCIA EN SITUACIÓN HUMANITARIA EN AMÉRICA LATINA: EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN Y EL DERECHO A LA SALUD EN LA PANDEMIA DE COVID 19 - 
CONTRIBUCIONES DE SUJETOS EN MÉXICO 
  



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        4 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

Sumário 
I. APRESENTAÇÃO DO PROJETO E RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO   PRESENTACIÓN DEL PROYECTO E 
INFORME DE INVESTIGACIÓN ..................................................................................................................6 

1.1 Parcerias e abrangência da investigação / Asociaciones y alcance de la investigación..............8 

1.2 As instituições participantes/Instituciones participantes ......................................................... 10 

1.3 Quadros das questões abertas/Cuadros de preguntas abiertas............................................... 14 

II.  RELATÓRIO - VISÃO GERAL DOS DADOS DE CINCO PAÍSES LATINO-AMERICANOS / INFORME - 
VISIÓN GENERAL DE DATOS DE CINCO PAÍSES LATINOAMERICANOS .................................................. 17 

1 DADOS CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS / DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS ... 19 

1.1 Dados caracterização dos estudantes/ caracterización de los estudiantes ....................... 19 

1.2 Dados caracterização dos profissionais da educação/Datos de caracterización de los 
professionales de la educación ........................................................................................................ 32 

1.3 Dados caracterização dos profissionais da saúde/ Datos caracterización profesionales de 
la salud .............................................................................................................................................. 42 

2 OS DIREITOS DA INFÂNCIA / LOS DERECHOS DE LA INFANCIA ................................................. 49 

2.1 Percepções dos estudantes sobre seus direitos/Percepciones de los estudiantes sobre sus 
derechos ............................................................................................................................................ 49 

2.2. Percepções dos profissionais da educação sobre direitos da infância/ Percepciones de los 
profesionales de la educación sobre derechos del infancia ........................................................... 57 

2.2 Percepções dos profissionais da saúde sobre direitos da infância/ Percepciones de los 
profesionales de la salud sobre derechos del infancia .................................................................... 66 

3 O DIREITO À EDUCAÇÃO SEGUNDO AS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS/ EL DERECHO A LA 
EDUCACIÓN SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS ......................................................................... 73 

3.1 O direito à educação na percepção dos estudantes/El derecho a la educación na 
percepción de los estudiantes ......................................................................................................... 73 

3.2 O direito à educação na percepção dos profissionais da educação/El derecho a educación 
na percepción de los profesionales de la educación ....................................................................... 87 

4 O DIREITO À SAÚDE SEGUNDO AS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS/. EL DERECHO A LA SALUD 
SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS ............................................................................................ 102 

4.1 O direito à saúde na percepção dos estudantes/ El derecho a salud na percepción de los 
estudiantes ..................................................................................................................................... 102 

4.2 O direito à saúde na percepção dos profissionais da educação / El derecho a salud na 
percepción de profesionales de educación ................................................................................... 108 

4.3 O direito à saúde na percepção dos profissionais da saúde/ El derecho a salud na 
percepción de profesionales de salud ........................................................................................... 113 

III. RELATÓRIO-VISÃO GERAL DOS DADOS DO BRASIL/ INFORME - VISIÓN GENERAL  DE DATOS DE 
BRASIL .................................................................................................................................................. 126 

1 DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS ................................................................................... 127 

1.1 Dados de caracterização dos estudantes ........................................................................... 127 

1.2 Dados de caracterização dos profissionais da educação ........................................................ 137 



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        5 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

1.3 Dados de caracterização dos profissionais da saúde .............................................................. 145 

2 OS DIREITOS DA INFÂNCIA ............................................................................................................... 151 

2.1 Percepções dos estudantes sobre seus direitos ...................................................................... 151 

2.2 Percepções dos Profissionais da Educação sobre direitos da infância ................................... 158 

2.2 Percepções dos Profissionais da Saúde sobre direitos da infância......................................... 165 

3. O DIREITO À EDUCAÇÃO SEGUNDO AS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS .............................................. 172 

3.1 o direito à educação na percepção dos estudantes ................................................................ 172 

3. 2. O direito à educação na percepção dos profissionais da educação ..................................... 182 

4. O DIREITO À SAÚDE SEGUNDO AS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS ..................................................... 192 

4.1. O direito à saúde na percepção dos estudantes .................................................................... 192 

4.2. O direito à saúde na percepção dos profissionais da educação ............................................ 197 

4.3. O direito à saúde na percepção dos profissionais da saúde .................................................. 200 

IV. RELATÓRIO-VISÃO GERAL DOS DADOS DE ARGENTINA, CHILE, COLÔMBIA Y MÉXICO/ INFORME- 
DATOS GENERALES DE ARGENTINA, CHILE, COLOMBIA Y MÉXICO ..................................................... 210 

1. DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS.............................................................................. 211 

1.1 Datos de caracterización de los estudiantes ........................................................................... 211 

1.2. Datos de caracterización de los profesionales de la educación ........................................ 221 

1.3 Datos de caracterización de los profesionales de la salud ...................................................... 229 

2 LOS DERECHOS DE LA INFANCIA ...................................................................................................... 234 

2.1 Percepciones de los estudiantes sobre sus derechos ............................................................. 234 

2.3 Percepciones de profesionales de educación sobre derechos de la infancia ......................... 241 

2.3 Percepciones de profesionales de salud sobre derechos de la infancia ................................. 246 

3. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS ...................................... 252 

3.1 El derecho a la educación según la percepción de estudiantes .............................................. 252 

3.2 El derecho a la educación según la percepción de profesionales de educación .................... 264 

4. EL DERECHO A LA SALUD SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS ............................................... 278 

4.1 El derecho a la salud según la percepción de los estudiantes ................................................ 278 

4.2 El derecho a la salud según la percepción de los profesionales de educación ...................... 285 

4.3 El derecho a la salud según la percepción de los profesionales de salud............................... 287 

 
 



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        6 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

I. APRESENTAÇÃO DO PROJETO E RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO   
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO E INFORME DE INVESTIGACIÓN 

 
O projeto investiga a garantia de direitos da infância em situação humanitária, 

compreendendo os contextos de pobreza infantil multidimensional. Do conjunto de 
direitos previstos na Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989), enfatizamos o 
direito à educação (Artigo 28) e o direito à saúde (Artigo 24). 

Os referenciais teórico-metodológicos subsidiam a análise do direito à 
educação e à saúde nas interfaces entre políticas de proteção da infância, relatórios 
de práticas de organizações e instituições que atuam na proteção da infância nos 
campos da educação e da saúde e dados de pesquisa em campo, com a escuta das 
percepções estudantes (crianças e adolescentes), profissionais da educação e 
profissionais da saúde, em contextos cotidianos em situação humanitária da pandemia 
da Covid19. 

O estudo em campo, com a escuta dos sujeitos tem o propósito de diagnosticar 
necessidades, demandas e estratégias de garantia dos direitos à educação e à saúde 
da infância em situação de pandemia da Covid-19. O relatório apresenta dados da 
pesquisa online realizada no segundo semestre de 2020 (setembro a dezembro) com 
a participação de 675 sujeitos. 

A escuta dos sujeitos foi realizada via formulários compostos de questões 
abertas e fechadas disponibilizados via Google Forms, sendo o formulário respondido 
por 504 estudantes composto de 60 questões (42 fechadas e 18 abertas), por 147 
profissionais da educação composto de 62 questões (44 fechadas e 18 abertas) e por 
24 profissionais da saúde composto de 58 questões (39 fechadas e 19 abertas). 

 
Este documento está organizado em quatro partes: 
I. Apresentação do projeto de pesquisa; 
II. Relatório-Visão Geral dos Dados de cinco países Latino-americanos 
III. Relatório-Visão geral dos dados do Brasil 
IV. Relatório-Visão Geral dos dados de Argentina, Chile, Colômbia y México 
 
Cada Relatório apresenta quatro blocos de informações: I. Dados de 

Identificação dos Sujeitos; II. Direitos da Infância; III. Direito à Educação; IV. Direito à 
Saúde. Os dados resultantes das questões fechadas estão organizados e 
apresentados conforme os grupos de sujeitos.  

Além destes relatórios com os dados gerais foram organizados mais oito 
relatórios individuais, sendo que cada relatório individual abrange uma 
instituição/localidade nos quais estão apresentadas além das respostas das questões 
fechadas as respostas das questões (ainda sem a análise de conteúdo). 

A partir da análise desse conjunto de dados será possível explorar 
necessidades, possibilidades e proposição de ações para formação de profissionais 
da educação e da saúde que atuam na garantia dos direitos da infância.   

 
El proyecto investiga la garantía de los derechos de la niñez en una situación 

humanitaria, entendiendo los contextos de pobreza infantil multidimensional 
Del conjunto de derechos previstos en la Convención sobre los Derechos del 

Niño (ONU, 1989), destacamos el derecho a la educación (artículo 28) y el derecho a 
la salud (artículo 24). Los marcos teóricos y metodológicos apoyan el análisis del 
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derecho a la educación y la salud en las interfaces entre las políticas de protección de 
la niñez, informes sobre las prácticas de las organizaciones e instituciones que 
trabajan en la protección de la niñez en los campos de la educación y la salud y datos 
de investigación de campo, escuchando las percepciones de estudiantes (niños y 
adolescentes), profesionales de la educación y profesionales de la salud, en contextos 
cotidianos en una situación humanitaria de la pandemia de Covid19. 

El estudio de campo, con la escucha de los sujetos, tiene como objetivo 
diagnosticar necesidades, demandas y estrategias para garantizar los derechos a la 
educación y la salud de los niños en situación de pandemia en Covid-19. El informe 
presenta datos de la encuesta en línea realizada en el segundo semestre de 2020 
(septiembre a diciembre), con la participación de 675 sujetos. 

Los sujetos fueron escuchados a través de formularios compuestos por 
preguntas abiertas y cerradas disponibles a través de google-formularios, siendo el 
formulario respondido por 504 estudiantes compuesto por 60 preguntas (42 cerradas 
y 18 abiertas), por 147 profesionales de la educación compuestos por 62 preguntas 
(44 cerradas y 18 abiertas) y 24 profesionales de la salud compuestos por 58 
preguntas (39 cerradas y 19 abiertas). 

Este documento está organizado en cuatro partes: 
I. Presentación del proyecto de investigación; 
II. Informe de resumen de datos de cinco países de América Latina 
III. Informe de resumen de datos de Brasil 
IV. Informe-Resumen de datos de Argentina, Chile, Colombia y México 
 
Cada informe tiene cuatro bloques de información: I. Datos de identificación del 

sujeto; II. Derechos de los niños; III. Derecho a la educación; IV. Derecho a la Salud 
Los datos resultantes de las preguntas cerradas se organizan y presentan según los 
grupos de materias. 

Además de estos informes con los datos generales, se organizaron ocho 
informes individuales más, con cada informe individual cubriendo una institución / 
ubicación en la que se presentan las respuestas a las preguntas además de las 
respuestas a las preguntas cerradas (aún sin análisis de contenido). 

A partir del análisis de este conjunto de datos, se podrán explorar necesidades, 
posibilidades y proposición de acciones para la formación de los profesionales de la 
educación y la salud que trabajan para garantizar los derechos de la niñez. 
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1.1 Parcerias e abrangência da investigação / Asociaciones y alcance de la 
investigación 
 
 

O projeto, iniciado no segundo semestre de 2018, mediante reuniões de 
pesquisa presenciais na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal, resultou na 
elaboração coletiva de parceria na proposta internacional e interinstitucional de 
investigação. O estudo abrange como áreas de conhecimento predominantes: 
educação; saúde; direito; direitos humanos; infância. As Instituições e pesquisadores 
participantes integram: Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR – Brasil 
- Ana Maria Eyng – Programa de Pós-graduação Mestrado e Doutorado em Educação. 
Universidade Fernando Pessoa – UFP – Portugal - João Casqueira Cardoso – 
Faculdade de Ciências Humanas e Sociais – Programa de Mestrado em Ação 
humanitária, cooperação e desenvolvimento. Isabel da Silva– Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais – Programa de Mestrado em Ação humanitária, cooperação e 
desenvolvimento. Faculdades Pequeno Príncipe – FPP – Brasil - Patrícia Maria Forte 
Rauli – Programa de Pós-graduação Mestrado em Ensino nas Ciências da Saúde. 
Gabriela Eyng Possolli Faculdades Pequeno Príncipe – Programa de Pós-graduação 
Mestrado em Ensino nas Ciências da Saúde. 

A etapa de pesquisa empírica prevista para ser realizada em 2020 foi ajustada, 
em função do cenário da pandemia Covid-19, sendo organizada para aplicação 
remota via formulários on-line. Para essa etapa foi articulada parceria com a Rede 
Marista no Brasil e na América-latina para a prospecção e seleção de instituições de 
escolares e de saúde em territórios de vulnerabilidade das infâncias, nos quais se 
puderam contatar sujeitos que constituem os grupos que se pretendia ouvir na 
investigação.   

No desenvolvimento dessa etapa estabelecemos parceria com a Rede Marista, 
para seleção de instituições e acessos aos grupos de sujeitos da pesquisa. Nessa 
direção, foram realizadas reuniões on-line de discussão da proposta com as 
coordenações da América-Latina (Ma del Socorro Alvarez Noriega - Comisión Red 
Corazón Solidario; Analía Ruggeri - Equipo Provincial - Derechos de niños, niñas 
adolescentes y jóvenes (DNNAyJ) e incidencia en Políticas Públicas (DDyPP) e Ir. 
Vicente Sossai Falchetto) e do Brasil (Ir. Natalino Guilherme de Souza – secretário 
executivo da UMBRASIL e Paulo Quermes - Área de Missão UMBRASIL). Após 
apresentação da proposta de parceria, diferentes países da (América-Latina) e das 
províncias (Brasil) encaminharam sugestão de instituições Maristas de educação 
formal e instituições de saúde em territórios vulneráveis para participarem na 
investigação, posteriormente as instituições forneceram dados mais específicos. 

Da parceria com a UMBRASIL e Rede Interamericana Marista Coração 
Solidário foi estabelecida a abrangência da investigação em campo, com a escuta de 
sujeitos chaves. A investigação tem como universo: Infância em condições 
Humanitárias – Pobreza Infantil Multidimensional; População: América Latina 
(Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México); Grupos de Sujeitos: Crianças (10-18), 
Profissionais da Educação, Profissionais da Saúde; Amostra: 8 instituições 
educacionais e unidades de saúde que atendem os estudantes, sendo 4 no Brasil 
(duas em Surubim ,no estado de Pernambuco, uma em Almirante Tamandaré no 
Paraná e uma em Santa Maria no Rio Grande do Sul) e 4 no Exterior (uma em Rosário 
na Argentina, uma na Pintana no Chile, uma em Bogotá na Colômbia e uma na cidade 
do México no México). 
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A investigação abrangeu: coleta online com crianças e adolescentes e coleta 
online com profissionais da educação e da saúde que atuam no atendimento direto à 
crianças e adolescentes em contexto da covid-19. Os dados foram obtidos em 
conformidade com os roteiros de investigação e os termos de consentimento e 
assentimento organizados pelo grupo de pesquisadores, em consonância com os 
critérios éticos da pesquisa científica. 

A coleta de dados no Brasil foi prevista para a primeira quinzena de setembro 
e nos países Latino-Americanos para a primeira quinzena de outubro. No entanto, as 
dificuldades de comunicação e conexão dos estudantes nos fez estender a coleta para 
o período de setembro a dezembro. 

 
El proyecto, se inició en el segundo semestre de 2018, a través de encuentros 

de investigación presenciales en la Universidad Fernando Pessoa, en Portugal, que 
culminaron con la elaboración colectiva de una alianza en la propuesta de 
investigación internacional e interinstitucional. El estudio cubre como áreas de 
conocimiento predominantes: educación; salud; derecho; derechos humanos; 
infancia. Las instituciones e investigadores participantes incluyen: Pontificia 
Universidad Católica de Paraná - PUCPR - Brasil - Ana Maria Eyng - Programa de 
Posgrado de Maestría y Doctorado en Educación. Universidad Fernando Pessoa - 
UFP - Portugal - João Casqueira Cardoso - Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
- Programa de Maestría en Acción Humanitaria, Cooperación y Desarrollo. Isabel da 
Silva– Facultad de Ciencias Humanas y Sociales - Programa de Maestría en Acción 
Humanitaria, Cooperación y Desarrollo. Colegios Pequeno Príncipe - FPP - Brasil - 
Patricia Maria Forte Rauli - Programa de Postgrado Maestría en Docencia en Ciencias 
de la Salud. Gabriela Eyng Possolli Faculdades Pequeno Príncipe - Programa de 
Postgrado Maestría en Docencia en Ciencias de la Salud. 

Se ajustó la etapa de investigación empírica prevista para 2020, según el 
escenario de la pandemia Covid-19, organizándose para su aplicación remota a través 
de formularios online. Para esta etapa, se articuló una alianza con la Red Marista en 
Brasil y América Latina para la prospección y selección de instituciones escolares y 
de salud en territorios de vulnerabilidad de la infancia, en la cual fue posible contactar 
a sujetos que constituyen los grupos destinados a ser escuchados. en la investigación. 

En el desarrollo de esta etapa, establecimos una alianza con la Red de 
Educación y Solidaridad Marista, para la selección de instituciones y acceso a grupos 
de sujetos de investigación. En este sentido, se realizaron reuniones en línea para 
discutir la propuesta con las coordinadoras latinoamericanas (Ma del Socorro Alvarez 
Noriega - Comisión Red Corazón Solidario;. Analía Ruggeri - Equipo Provincial - Niñez 
y Juventud (DNNAyJ) y enfoque en Políticas Públicas (DDyPP) y Fr. Vicente Sossai 
Falchetto) y Brasil (H. Natalino Guilherme de Souza - secretario ejecutivo de 
UMBRASIL y Paulo Quermes - Área de Misión UMBRASIL). Luego de presentar la 
propuesta de alianza, diferentes países de (América Latina) y provincias (Brasil) 
presentaron sugerencias de instituciones maristas de educación formal e instituciones 
de salud en territorios vulnerables para participar en la investigación, posteriormente 
las instituciones brindaron datos más específicos. 
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1.2 As instituições participantes/Instituciones participantes 
Quadro 1 - Paraná 

PARANÁ – Almirante Tamandaré 
INSTITUIÇÃO ESCOLAR 
Nome da instituição: Escola Ecológica Marcelino Champagnat 
Endereço: Rua Cinfrônio de Andrade, n° 200, Jardim Norte, Almirante Tamandaré – PR. 
Contato na instituição: Gillys Vieira da Silva 
Número de estudantes matriculados: 300 
Número de estudantes entre 12 e 18 anos: 257 
Número de docentes da escola: 21 
Número de docentes que atuam com os estudantes entre 12 e 18 anos: 21 
Número de profissionais de direção e coordenação pedagógica: 2 (1 direção e 1 coordenação 
pedagógica) 
Outras informações que julgar importantes: Temos 2 assistentes sociais e 2 assistentes pedagógicas 
no quadro que ajudam no acompanhamento. 
INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 
Nome da instituição: Secretaria Municipal de Saúde 
Endereço: Rua Coronel João Candido de Oliveira,181, Centro  
Contato na instituição: Fernanda Gabardo  
Tipos de atendimento ofertados para a infância (12 a 18 anos): Consulta médica, consulta de 
enfermagem, triagem e atendimento na especialidade de psicologia, atendimento odontológico, 
fisioterapia, fonoaudiologia, outras especialidades médicas como otorrinolaringologia, ortopedia, 
oftalmologia, ginecologia, cardiologia. Exame citopatológico, Teste rápido para HIV, Sifilis e 
Hepatites B e C, acompanhamento de pré-natal. 
Número de profissionais de administração da instituição: 150 
Número de profissionais da equipe de saúde na instituição: 165 
Especializações profissionais existentes na equipe: Dentistas: 10; Médicos: 42; Enfermeiros: 21; 
Psicólogos: 06; Fonoaudióloga: 01. 
Número aproximado de crianças e adolescentes atendidos na instituição de saúde: 650 

Fonte: informado pelo contato na instituição 
 
Quadro 2 – Pernambuco I 

PERMAMBUCO – Surubim - Marista 
INSTITUIÇÃO ESCOLAR  
Nome da Instituição: COLÉGIO MARISTA PIO XII 
Endereço: Rua Benjamim Constant, 19, Centro – Surubim/PE, CEP: 55750-000. 
Contato na instituição: Alanne de Paula Barbosa 
Número de estudantes matriculados: 848  
Número de estudantes entre 12 e 18 anos: 479 
Número de docentes da escola: 42  
Número de docentes que atuam com os estudantes entre 12 e 18 anos: 31  
Número de profissionais de direção e coordenação pedagógica: 07 colaboradores (Diretor, Vice-
Diretora Educacional, Assessor Administrativo, Orientadora Educacional,  
Coordenadores Pedagógicos). 
INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 
Nome da Instituição: USF PLANALTO  
Endereço: Rua Frei Ibiapina, Surubim – PE. 
Contato da Instituição: Eduarda Michele B. da Silva 
Tipos de atendimento ofertados para a infância (12 a 18 anos): Saúde Sexual e Reprodutiva  
Número de profissionais de administração da Instituição: 03 
Número de profissionais da equipe de saúde na Instituição: 06  
Especializações profissionais existentes na equipe: 03 profissionais 
Número aproximado de crianças e adolescentes atendidos na Instituição de Saúde: 
aproximadamente 100 crianças e adolescentes. 

Fonte: informado pelo contato na instituição 
 
Quadro 3 – Pernambuco II 
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PERMAMBUCO – Surubim – Escola Pública Municipal 
INSTITUIÇÃO ESCOLAR  
Nome da Instituição: Escola Municipal Angelina Margarida dos Santos 
Endereço: Rua M – S/N, Santo Antônio, Surubim/PE.  
Contato na instituição: Liliane Baié Cândido de Andrade (2020); José Jeronimo Barbosa de Andrade 
(2021); Isabela da Silva (2021) 
Número de estudantes matriculados:408  
Número de estudantes entre 12 e 18 anos: 152  
Número de docentes da escola: 20 
Número de docentes que atuam com os estudantes entre 12 e 18 anos: 09  
Número de profissionais de direção e coordenação pedagógica: 04  
A mesma unidade que atente os estudantes da instituição Marista  

Fonte: informado pelo contato na instituição 
 
Quadro 4 – Rio Grande do Sul 

RIO GRANDE DO SUL – Santa Maria 
INSTITUIÇÃO ESCOLAR 
Nome da instituição: Escola Marista de Ensino Fundamental Santa Marta 
Endereço: Rua Irmão Claudio Rohr,150 - Santa Maria, RS  
Contato na instituição: Maria Rita Bertollo  
Número de estudantes matriculados: 992 
Número de estudantes entre 12 e 18 anos:364 
Número de docentes da escola: 36 
Número de docentes que atuam com os estudantes entre 12 e 18 anos: 15 
Número de profissionais de direção e coordenação pedagógica:4 
Outras informações que julgar importantes: 2 Orientadoras Educacionais, 1 Coordenador de Turno, 
1 Assistente Socia, 1 Educadora Especial – AEE. 
INSTITUIÇÃO DE SAÚDE 
Nome da instituição: ESF Nova Santa Marta 
Endereço: Rua Auta de Souza, 10, Pôr-do-Sol, Nova Santa Marta, Santa Maria/RS 
Contato na instituição: Amanda Ceschini Rigue  
Tipos de atendimento ofertados para a infância (12 a 18 anos): Consultas médicas e de enfermagem 
de rotina, grupo de adolescentes (atualmente pausado devido a pandemia) 
Número de profissionais de administração da instituição: 01 
Número de profissionais da equipe de saúde na instituição: 08  
Especializações profissionais existentes na equipe: 01 enfermeiro, 01 tec em enfermagem, 
01 médico clinico geral, 05 Agentes comunitários de Saúde. 
Número aproximado de crianças e adolescentes atendidos na instituição de saúde: Em média 100 
atendimentos de crianças e adolescentes atendidos na unidade de saúde mensalmente, mais o 
acompanhamento domiciliar realizado pelos agentes comunitários de saúde e PIM. 

Fonte: informado pelo contato na instituição 
 

 
Quadro 5 – Argentina 

ARGENTINA  
INSTITUCIÓN ESCOLAR  
Nombre de la Institución: Escuela “Marcelino Champagnat.” 
Dirección: Rueda 4500. Ciudad de Rosario. Barrio La Boca. 
Contacto en la institución: Fernando Acosta. (sec3161_rosario@santafe.edu.ar), 
+54 9 4330683 (telefonía fija) 
Número de alumnos matriculados: 592 
Número de estudiantes entre 12 y 18 años: 451 
Numero de maestros de escuela: 62 
Número de docentes que trabajan con alumnos de entre 12 y 18 años:  51 
Número de profesionales de gestión y coordinación pedagógica: 3 
INSTITUCIÓN DE SALUD  
Nombre de la Institución: Centro de Salud 14. Avellaneda oeste 
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Dirección: Amenabar 4122.  
Contacto en la institución: no informado  
Tipos de atención ofrecida en el área de salud infantil (12 a 18 años): Atención primaria de la salud. 
Vacunación. Psicología.  
Número de profesionales de gestión de la institución:8 (ocho) 
Número de profesionales del equipo de salud en la institución:   7(sete) 
Especializaciones profesionales existentes en el equipo: 2 Psicólogo, 2 Médico clínico, 2 
Enfermeros, 1 Trabajador social. 
Número aproximado de niños, niñas y adolescentes atendidos en la institución de salud: 1200 

Fonte: informado por contacto en la institución 
 
Quadro 6 – Chile 

CHILE 
INSTITUCIÓN ESCOLAR  
Nombre de la Institución: Colegio Marista Marcelino Champagnat   
Dirección: Dirección Sexto de Línea 13540, Ciudad Santiago, Comuna La Pintana 
Responsable de la institución: Cristián Infante (Rector) 
Contacto en la institución: Vicente Amurrio; Mónica Benavides  
Número de alumnos matriculados: 2207 
Número de estudiantes entre 12 y 18 años:1082 
Numero de maestros de escuela:127 
Número de docentes que trabajan con alumnos entre 12 y 18 años: 60 
Número de profesionales de gestión y coordinación pedagógica: 15 
Otras informaciones qué juzgar importante: Existen alrededor de 30 profesionales (psicólogos, 
terapeutas, psicopedagogos, educadores diferenciales) para la atención de los estudiantes  
INSTITUCIÓN DE SALUD  
Dirección: Juanita 13558, La Pintana, Región Metropolitana 
Contacto en la institución: Nancy Muñoz (subdirectora), Miryam Molina (odontóloga) 
Tipos de atención ofrecida en el área de salud infantil (12 a 18 años): atención primaria 
Número de profesionales de gestión de la institución: 2 
Número de profesionales del equipo de salud en la institución: 8 
Especializaciones profesionales existentes en el equipo: 1 odontología, 1 técnico odontología,  
1 matrona, 1 psicóloga, 1 trabajador social, 1 médico general, 1 enfermera tens. 
Número aproximado de niños, niñas y adolescentes atendidos en la institución de salud: 1700 
Otras informaciones qué juzgar importante: El objetivo de la atención primaria es otorgar una 
atención equitativa y de calidad, centrada en las personas y em sus familias, enfocada en lo 
preventivo y promocional, es decir, anticipándose a la enfermedad, bajo el modelo de salud integral 
con enfoque familiar y comunitario.  

Fonte: informado por contacto en la institución 
 
Quadro 7 – Colombia 

COLOMBIA 
INSTITUCIÓN ESCOLAR Y SALUD 
Identificación del responsable: Maryury Yurley Morales 
Nombre de la Institución: Institución Educativa Distrital Soledad Acosta de Samper 
Dirección: Calle 50 sur # 98B-70, Bogotá, Localidad de Bosa 
Contacto en la institución: Diana Lozano 
Número de alumnos matriculados: 509 
Número de estudiantes entre 12 y 18 años:196 
Número de maestros de escuela: 22 
Número de docentes que trabajan con alumnos entre 12 y 18 años:15 
Número de profesionales de gestión y coordinación pedagógica:6 
Tipos de atención ofrecida en el área de salud infantil (12 a 18 años): Psicología: Promoción, 
prevención, atención y seguimiento en temáticas y procesos tales como derechos humanos, 
sexuales y reproductivos, sexualidad, competencias ciudadanas, desarrollo infantil y adolescente, 
convivencia, mediación y conciliación. Atención a riesgo psicosocial y convivencia escolar. Activar 
los protocolos para la atención oportuna e integral de las situaciones más comunes que afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Enfermería: 
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Realizar seguimiento a enfermedades de origen común de los estudiantes, detectar posibles 
enfermedades contagiosas y epidémicas y aplicar los protocolos correspondientes. Programar 
actividades educativas y formativas de autocuidado, hábitos de vida saludable y temas de 
sexualidad. Realizar actividad de talla y peso detectando anomalías. Asesorar a los padres sobre la 
salud de sus hijos y cómo cuidar de ellos. Realizar reportes a las entidades competentes junto con 
los respectivos seguimientos. Administrar los tratamientos prescritos por el médico tratante, a los 
estudiantes que lo requieran, previa autorización por escrito. Medica: Consulta asistencial, control 
de crecimiento y desarrollo, orientación nutricional, educación sexual y reproductiva. Odontológica: 
preventiva (profilaxis, sellantes, fluorizaciones, higiene oral), curativa: (ortopedia maxilar, ortodoncia, 
exodoncia, endodoncia).   
Número de profesionales del equipo de salud en la institución: Cuatro (4) 
Especializaciones profesionales existentes en el equipo:1 auxiliar de enfermera, 1 psicóloga, 1 
médico, 2 odontólogas. 
Número aproximado de niños, niñas y adolescentes atendidos en la institución de salud: Medica: 
190; Odontología: 190; Auxiliar enfermería: 509; Psicológica: 509.  
Otras informaciones qué juzgar importante: Los profesionales de la salud participantes hacen parte 
del equipo de la institución educativa. Auxiliar de enfermería y psicóloga están de planta en la 
institución educativa. La odontóloga y el medico son profesionales Maristas que atienden en 
diferentes obras Maristas. Una Odontóloga es voluntaria Marista y atiende en diferentes obras 
Maristas.   

Fonte: informado por contacto en la institución 
 
Quadro 8 – México  

MÉXICO 
INSTITUCIÓN ESCOLAR  
Nombre de la Institución: Escuela Miravalles 
Dirección: Calle Duraznos Mz. 474 Lt. 13 Col. Miravalles, Iztapalapa, Ciudad de México, Tel. 22-31-
01-42 
Contacto en la institución: Ricardo Saúl Sánchez Anaya 
Número de alumnos matriculados:969 
Número de estudiantes entre 12 y 18 años:500 
Numero de maestros de escuela: 60 
Número de maestros que trabajan con alumnos de entre 12 y 18 años: 33 
Número de profesionales de gestión y coordinación pedagógica: 4 
Otras informaciones qué juzgar importante: En la escuela hay 2 grupos de educación especial. 
INSTITUCIÓN DE SALUD 
Nombre de la Institución: Coordinadora Comunitaria Miravalle A.C. (COCOMI). 
Dirección: Calle Gladiola, Mz.471, Lt. 1-A. Col. Miravalle, Iztapalapa, CDMX, Tel. 2635 0302. 
Contacto en la institución: Maricruz Carmona Rodríguez    
Tipos de atención ofrecida en el área de salud infantil (12 a 18 años): Medicina general, odontología, 
optometría, nutriología y psicología. 
Número de profesionales de gestión de la institución: 5 promotoras y 1 trabajador de mantenimiento. 
Número de profesionales del equipo de salud en la institución:5 profesionales de la salud 
Especializaciones profesionales existentes en el equipo: 1 médico general (pasante), 1 dentista, 1 
optometrista, 2 psicólogas. 
Número aproximado de niños, niñas y adolescentes atendidos en la institución de salud: 
480 a 580 al año.  
Otras informaciones qué juzgar importante: La Escuela Miravalles y el centro de salud Cocomi tienen 
un acuerdo para atender a chicas y chicos que sufran un accidente leve en la escuela. 

Fonte: informado por contacto en la institución 
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1.3 Quadros das questões abertas/Cuadros de preguntas abiertas 
 As respostas das questões abertas estão apresentadas apenas nos relatórios individuais de 
cada instituição/território 

Las respuestas de las preguntas aberta estan presentadas solamente em los informe individuales de 
cada institucione/territorio  

Quadro 09 – Questões abertas estudantes / preguntas abiertas estudiantes 
PERGUNTAS PORTUGUÊS PREGUNTAS ESPANHOL 

21. Utilize este espaço para acrescentar 
informações que considere necessárias em relação 
à participação na escola 

21.Utilice este espacio para añadir 
informaciones que considera necesarias en 
relación con la participación en la escuela.  

34.O que sentiu mais falta em relação à escola, no 
período de suspensão das aulas presenciais?  

34. ¿Qué fue lo que más extrañó de la escuela 
durante el período de suspensión de las clases 
presenciales?  

35. O que sentiu menos falta em relação à escola, 
no período de suspensão das aulas presenciais?  

35. ¿Qué fue lo que menos extrañó de la 
escuela durante el período de suspensión de 
las clases presenciales? 

36. Em relação à sua experiência durante o período 
de aulas remotas: o que considera que poderia ser 
modificado, para melhorar sua aprendizagem? 

36.En cuanto a su experiencia durante el 
período de clases a distancia: ¿qué cree que 
podría modificarse para mejorar su 
aprendizaje?  

43.Quais foram as maiores mudanças no seu dia a 
dia em casa, durante o período de distanciamento 
social como proteção contra a Covid-19?  

43 Cuáles fueron los mayores cambios en su 
vida cotidiana, en casa, durante el período de 
distanciamiento social como protección contra 
la Covid-19?  

44. Conte como se sentiu durante o período de 
distanciamento social como proteção contra a 
Covid-19?  

44. Díganos cómo se sintió durante el período 
de distanciamiento social como protección 
contra la Covid-19 

45. O que entende por Direitos Humanos?  45¿Qué entiende por Derechos Humanos?  
46. Que direito humano você acha que todas as 
pessoas deviam ter?  

46.¿Qué derecho humano crees que todos 
deberían tener? 

51. Na sua opinião, o que é necessário para haver 
participação das crianças e adolescentes nos 
diferentes espaços cotidianos (família, escola, 
comunidade, trabalho, outros...)?  

51. En su opinión, ¿qué es necesario para la 
participación de los niños y adolescentes en los 
diferentes espacios cotidianos (familia, escuela, 
comunidad, trabajo, otros...)?  

53. Quem são as pessoas que considera de 
confiança para contar situações que não são boas 
e pedir ajuda?  

53¿Quiénes son las personas en las que crees 
que puedes confiar para contar situaciones que 
no son buenas y pedir ayuda?  

[54. Em sua opinião, as condições de vida das 
crianças e adolescentes no lugar em que vive são: ] 
55. Por favor, justifique sua resposta 

[54 En su opinión, las condiciones de vida de los 
niños y adolescentes en el lugar donde vive 
son:] 
55. Por favor, justifique su respuesta. 

[56. Em sua opinião, as condições de vida das 
crianças e adolescentes no paísr em que vive são: ] 
57. Por favor, justifique sua resposta 

[56  En su opinión, las condiciones de vida de 
los niños y adolescentes en el país en el que 
vive son:] 
57. Por favor, justifique su respuesta 

[58. Em sua opinião, as condições de vida das 
crianças e adolescentes no mundo são: ] 
59. Por favor, justifique sua resposta 

[58 En su opinión, las condiciones de vida de los 
niños y adolescentes en el mundo son: ] 
59. Por favor, justifique su respuesta n 

60. Caso queira acrescentar ou contar mais 
alguma coisa use esse espaço. 

60. Si quiere añadir o contarnos algo más, use 
este espacio. 

Fonte: formulários de coleta de dados 
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Quadro 10 - Questões abertas profissionais da educação/ Preguntas abiertas profesionales de 
educación 

PERGUNTAS PORTUGUÊS PREGUNTAS ESPANHOL 
10. Qual função exerce atualmente?  10¿Qué función desempeña actualmente?  
26. Quais os principais tipos de atividades de ensino 
utilizadas no período de aulas remotas 

26. ¿Cuáles los principales tipos de actividades de 
enseñanza utilizados en el período de clases a 
distancia:  

28. As formas de avaliação mais utilizadas no período 
das aulas remotas foram: 

28. Las formas de evaluación más utilizadas durante 
el período de clases a distancia fueron 

34. Segundo sua percepção, o que os estudantes 
sentiram mais falta em relação à escola, durante a 
realização das aulas remotas?  

34. Según tu percepción, ¿qué fue lo que más 
extrañaron los estudiantes de la escuela durante las 
clases a distancia?  

35. Segundo sua percepção, o que os estudantes 
sentiram menos falta em relação à escola, durante a 
realização das aulas remotas?  

35. Según tu percepción, ¿qué fue lo que menos 
extrañaron los estudiantes de la escuela durante las 
clases a distancia?  

36. O que você sentiu mais falta em relação à escola, 
durante a realização das aulas remotas 

36. ¿Qué fue lo que más extrañó de la escuela, 
durante las clases a distancia?  

37. O que sentiu menos falta em relação à escola, 
durante a realização das aulas remotas 

37. ¿Qué fue lo que menos extrañó de la escuela, 
durante las clases a distancia?  

1. 38. O que poderia ser modificado ou melhorado 
para que a atuação dos profissionais da educação seja 
aperfeiçoada em situações como a da pandemia da 
Covid-19?  

38. ¿Qué podría modificarse o mejorarse para 
favorecer el desempeño de los profesionales de la 
educación en situaciones como la pandemia de la 
Covid-19?  

39. O que poderia ser modificado ou melhorado para que 
a aprendizagem dos estudantes seja aperfeiçoada em 
situações como a da pandemia da Covid-19?  

39. ¿Qué podría modificarse o mejorarse para 
favorecer el aprendizaje de los estudiantes en 
situaciones como la pandemia de la Covid-19?  

43. O que entende por Direitos Humanos?  43. ¿Qué entiende por Derechos Humanos? 
44. O que considera como direitos fundamentais de 
todas as pessoas?  

44. ¿Qué considera como derechos fundamentales 
de todas las personas?  

50. O que é necessário para que as crianças e 
adolescentes estejam protegidas e seguras nos 
diferentes espaços cotidianos (família, escola, 
comunidade...)?  

50. ¿Qué se necesita para que los niños y 
adolescentes estén seguros en los diferentes 
espacios cotidianos (familia, escuela, 
comunidad...)?  

52. O que é necessário para haver participação das 
crianças e adolescentes nos diferentes espaços 
cotidianos (família, escola, comunidade, outros...)?  

52. ¿Qué es necesario para la participación de los 
niños y adolescentes en los diferentes espacios 
cotidianos (familia, escuela, comunidad, otros...)?  

{56. Como avalia as condições de vida da infância no 
lugar em que trabalha, nesse período de pandemia? 
[atribua uma nota de 1 a 10, sendo 1 = Insuficiente e 10 
= Excelente] ] 
57. Por favor, justifique sua avaliação 

[56 ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la 
infancia en el lugar donde trabaja en este período de 
pandemia?] 
57. Por favor, justifique su evaluación 

[58.Como avalia as condições de vida da infância no país 
em que vive, nesse período de pandemia? [atribua uma 
nota de 1 a 10, sendo 1 = Insuficiente e 10 = Excelente] * 
59. Por favor, justifique sua avaliação. 

[58 ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la 
infancia en el país donde vive durante este período 
de pandemia? ] 
59. Por favor, justifique su evaluación 

[60. Como avalia as condições de vida da infância no 
mundo, nesse período de pandemia? [atribua uma nota 
de 1 a 10, sendo 1 = Insuficiente e 10 = Excelente]  
61 Por favor, justifique sua avaliação 

[60 ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la 
infancia en el mundo en este período de pandemia?] 
61. Por favor, justifique su evaluación 

62.Caso queira acrescentar ou contar mais alguma coisa 
use esse espaço.  

62. Si quiere añadir o contarnos algo más use este 
espacio.   

Fonte: formulários de coleta de dados 
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Quadro 11 – Questões abertas profissionais da saúde/ Preguntas abiertas profesionales de salud 

PERGUNTAS PORTUGUÊS PREGUNTAS ESPANHOL 
7. Descreva sua formação:  7. Describa su formación:  

13. Qual função exerce atualmente 13. ¿Qué función desempeña actualmente?  
[21. Nos atendimentos de saúde que realiza com 
crianças e adolescentes, você costuma: (pode 
assinalar mais de uma opção). ] 
22.Explique como ocorrem as situações que 
assinalou na pergunta anterior. . 

[21En la atención sanitaria que se presta a los niños y 
adolescentes, usted usualmente: (Puede seleccionar más 
de una opción).] 
22. Explique cómo ocurren las situaciones que señaló en 
la pregunta anterior. 

27. Caso sua instituição tenha oferecido algum 
material para atividades remotas, indique quais: 

27. Si su institución ha ofrecido algún material para 
actividades a distancia, indique cuáles 

29. Na sua opinião, quais são os maiores aliados para 
a atuação dos profissionais da saúde no atendimento 
às crianças e adolescentes em situações como a da 
pandemia da Covid-19?  

29.En su opinión, ¿cuáles son los mayores aliados para el 
desempeño de los profesionales de la salud en la 
asistencia a niños y adolescentes en situaciones como la 
pandemia de la Covid-19?  

30. Quais são as maiores dificuldades para a atuação 
dos profissionais da saúde no atendimento as 
crianças e adolescentes em situações como a da 
pandemia da Covid-19?  

30. ¿Cuáles son las mayores dificultades de los 
profesionales de la salud para la asistencia a niños y 
adolescentes en situaciones como la pandemia de  la 
Covid-19?  

31. O que poderia ter sido modificado ou melhorado 
para que o atendimento de crianças e adolescentes 
seja aperfeiçoado em situações como a da pandemia 
da Covid-19?  

31. ¿Qué se podría haber modificado o mejorado para 
optimizar la atención a los niños y adolescentes en 
situaciones como la pandemia de la Covid-19?  

35. Em sua opinião, quais os efeitos do 
distanciamento social realizado como medida de 
proteção contra a Covid-19 nas crianças e 
adolescentes, nas famílias e na sociedade?  

35. En su opinión, ¿cuáles son los efectos del 
distanciamiento social que se ha practicado como medida 
de protección contra la Covid-19 en los niños y 
adolescentes, las familias y la sociedad?  

40. O que entende por Direitos Humanos?  40. ¿Qué entiende por Derechos Humanos?  
41. O que considera como direito fundamental de 
todas as pessoas?  

41. ¿Qué considera como derechos fundamentales de 
todas las personas? 

[43 Considera que esse conjunto de direitos é 
garantido na vida das crianças e adolescentes que 
atendeu em sua atividade profissional, nesse período 
de pandemia?]    
44. Por favor, justifique sua resposta. 

[43¿Considera que este conjunto de derechos está 
garantizado en la vida de los niños y adolescentes a los 
que ha atendido en su actividad profesional durante este 
período de pandemia?] 
44.Por favor, justifique su respuesta 

48. O que é necessário para que as crianças e 
adolescentes estejam seguras nos diferentes 
espaços cotidianos (família, escola, comunidade...)?  

48. ¿Qué se necesita para que los niños y adolescentes 
estén seguros en los diferentes espacios cotidianos 
(familia, escuela, comunidad...)?  

 
50. O que é necessário para haver participação das 
crianças e adolescentes nos diferentes espaços 
cotidianos (família, escola, comunidade, outros...)?  

50. ¿Qué es necesario para la participación de los niños y 
adolescentes en los diferentes espacios cotidianos 
(familia, escuela, comunidad, otros...)?  
 

[52. Como avalia as condições de vida da infância no 
lugar em que trabalha, nesse período de pandemia?] 
53. Por favor, justifique sua avaliação 

[52¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en 
el lugar donde trabaja en este período de pandemia?] 
53. Por favor, justifique su evaluación 

[54. Como avalia as condições de vida da infância no 
país em que vive, nesse período de pandemia?] 
55. Por favor, justifique sua avaliação 

[54¿ ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia 
en el país donde vive durante este período de pandemia?] 
55. Por favor, justifique su evaluación 

[56. Como avalia as condições de vida da infância no 
mundo, nesse período de pandemia?] 
57. Como avalia as condições de vida da infância no 
mundo, nesse período de pandemia?  

[56¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en 
el mundo en este período de pandemia?] 
57. Por favor, justifique su evaluación 

58. Caso queira acrescentar ou contar mais alguma 
coisa use esse espaço.  

58. Si quiere añadir o contarnos algo más use este 
espacio.  

Fonte: formulários de coleta de dados 
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II.  RELATÓRIO - VISÃO GERAL DOS DADOS DE CINCO PAÍSES LATINO-
AMERICANOS / INFORME - VISIÓN GENERAL DE DATOS DE CINCO PAÍSES 
LATINOAMERICANOS 

 
 

Nesta parte do relatório são apresentados os dados gerais que integram 

respostas do conjunto total dos sujeitos a partir de oito instituições educativas, sendo 

quatro no Brasil, 1 na Argentina (com participação de educadores de duas 

instituições), 1 no Chile, 1 na Colômbia e 1 no México.  

 

Os dados estão organizados em quatro grandes blocos:  

1. Dados caracterizadores dos sujeitos;  

2. Direitos da infância;  

3. Direito à Educação;  

4. Direito à Saúde.  

Cada bloco de dados apresenta as respostas por grupo de sujeitos 

participantes, conforme as amostras apresentadas nas tablas 1, 2,3. 

 

Esta parte del informe presenta los datos generales que integran las respuestas 

del conjunto total de sujetos a partir de ocho instituciones educativas, cuatro en Brasil, 

1 en Argentina (con participación de educadores de dos instituciones), 1 en Chile, 1 

en Colombia y 1 en México.  

 

Los datos están organizados en cuatro grandes bloques:  

1. Datos característicos de los sujetos; 

 2. Derechos del niño;  

3. Derecho a la educación;  

4. Derecho a la Salud. 

Cada bloque de datos presenta las respuestas por grupo de sujetos 

participantes, según las muestras presentadas en las tablas 1, 2,3. 
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Tabela 1 – Amostra geral dos Estudantes   
PAÍS Estudantes % 

Argentina 60 11,9 
Brasil PR 129 25,6 
Brasil PE EPM 84 16,7 
Brasil PE Mi 108 21,4 
Brasil RS 37 7,3 
Chile 39 7,7 
Colômbia 13 2,6 
México 34 6,7 
  504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 

Tabela 2 – Amostra geral dos Profissionais da Educação   
PAÍS PROF. EDUCAÇÃO % 

Argentina No 8 5,4 
Argentina Ro 21 14,3 
Brasil PR 24 16,3 
Brasil PE EP Municipal 13 8,8 
Brasil PE Marista 26 17,7 
Brasil RS 14 9,5 
Chile  9 6,1 
Colômbia 13 8,8 
México 19 12,9 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 

Tabela 3 – Amostra geral dos Profissionais da Saúde   
PAÍS PROF. SAÚDE % 
Argentina 1 4,2 
Brasil PR 11 45,8 
Brasil PE  5 20,8 
Brasil RS 2 8,3 
Chile 0 0 
Colômbia 5 20,8 
México 0 0 
  24 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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1 DADOS CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS / DATOS DE 
CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS  

 
A coleta de dados abrangeu a escuta de três grupos de sujeitos estudantes, 

profissionais da educação e profissionais da saúde, cujas respostas são apresentadas 
em separado no relatório, iniciando pelos dados que caracterizam os participantes. 

O primeiro bloco de dados apresenta as respostas que permitem caracterizar 
as percepções dos participantes quanto à: idade, sexo, pertencimento étnico, 
escolaridade, condições de moradia, acesso à computador e internet, atividades que 
realizam, entre outras questões específicas para cada grupo de sujeitos. 

 
La recogida de datos incluyó la escucha de tres grupos de sujetos estudiantiles, 

profesionales de la educación y profesionales de la salud, cuyas respuestas se presentan por 
separado en el informe, partiendo de los datos que caracterizan a los participantes. El primer 
bloque de datos presenta las respuestas que permiten caracterizar las percepciones de los 
participantes en cuanto a: edad, sexo, etnia, educación, condiciones de vivienda, acceso a la 
computadora e internet, actividades que realizan, entre otras preguntas específicas para cada 
grupo de sujetos. 

 
 

1.1 Dados caracterização dos estudantes/ caracterización de los 
estudiantes 

 
 
Gráfico – Estudantes por país 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Qual sua idade? 
IDADE n. % 

10 anos 3 0,6 
11 anos 26 5,2 
12 anos 77 15,3 
13 anos 119 23,6 
14 anos 133 26,4 
15 anos 54 10,7 
16 anos 29 5,8 
17 anos 36 7,1 
18 anos 27 5,4 

TOTAL 504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
Gráfico – Qual sua idade? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Você se identifica com qual sexo? 

SEXO GERAL 
n. % 

Feminino 284 56,3 
Masculino 220 43,7 

TOTAL 504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Você se identifica com qual sexo? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Quanto à sua raça/cor, como se considera? / ¿Perteneces a alguna etnia? Se si, cuál: 
Como se identifica: 

RAÇA (BRASIL - IBGE)  n. % 

Amarelo. 6 1,2 
Branco. 165 32,7 
Pardo. 131 26,0 
Preto. 17 3,4 
Indígena. 6 1,2 
Não sei declarar. 26 5,2 
Prefiro não declarar. 7 1,4 
ETNIA (EXTERIOR) 
No. 127 25,2 
Sí (sin especificaciones). 3 0,6 
Pueblos Originarios. 2 0,4 
Toba. 1 0,2 
Mapuche. 7 1,4 
Indigena. 1 0,2 
No sé declarar. 1 0,2 
Sin respuesta. 4 0,8 

TOTAL 504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Quanto à sua raça/cor, como se considera? / ¿Perteneces a alguna etnia? Se si, cuál: 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Quantas pessoas moram na sua casa? 

QUANTIDADE DE MORADORES GERAL 
n. % 

2 pessoas. 29 5,8 
3 pessoas. 113 22,4 
4 pessoas. 169 33,5 
5 pessoas. 105 20,8 
6 pessoas. 45 8,9 
Mais de 6 pessoas. 43 8,5 

TOTAL 504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Quantas pessoas moram na sua casa? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Quantos cômodos têm na sua casa (contando o número total de quartos, sala, cozinha, 
banheiros, área de serviço, etc.)? 

NÚMERO DE CÔMODOS GERAL 
n. % 

1 cômodo. 7 1,4 
2 cômodos. 6 1,2 
3 cômodos. 22 4,4 
4 cômodos. 54 10,7 
5 cômodos. 113 22,4 
6 cômodos. 103 20,4 
7 cômodos. 79 15,7 
8 cômodos. 60 11,9 
Mais de 8 cômodos. 60 11,9 

TOTAL 504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Quantos cômodos têm na sua casa (contando o número total de quartos, sala, cozinha, 
banheiros, área de serviço, etc.)? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Divide quarto com alguém? Se sim, digite na opção “Outros” com quem divide. 

DIVIDE QUARTO GERAL 
n. % 

Não. 239 47,4 
Sim (geral). 262 52 

Irmãos. 134 75,7 
Mãe/Pai. 20 11,3 
Avós. 8 4,5 
Outros (ex.: abrigo). 3 1,7 
Primo(a). 3 1,7 
Sobrinho(a). 3 1,7 
Tio(a). 2 1,1 
Todos os moradores. 2 1,1 
Cunhado(a). 1 0,6 
Namorado(a). 1 0,6 
Não especificou. 98 55,4 

Não resposta. 3 0,6 
TOTAL 504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Divide quarto com alguém? Se sim, digite na opção “Outros” com quem divide. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Com quem divide o quarto. 

47,4
52

0,6

Não Sim Não resposta.



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        24 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Alguém na sua família tem problema de saúde? Se sim, saberia dizer qual é o problema de 
saúde?  

PROBLEMAS DE SAÚDE n.  %  
Não. 308 61,1 
Sim (geral). 193 38,3 
Não resposta. 3 0,6 
TOTAL 504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Tipos de problemas de saúde identificados na família  
PROBLEMAS DE SAÚDE n.  %  

Hipertensão. 41 20,7 
Diabetes. 40 20,2 
Asma. 23 11,6 
Problemas cardíacos. 14 7,1 
Rinite. 7 3,5 
Problemas na tireoide. 6 3,0 
Depressão. 4 2,0 
Obesidade. 4 2,0 
Ansiedade. 3 1,5 
Câncer. 3 1,5 
Artrite reumatoide. 2 1,0 
Broncoespasmos. 2 1,0 
Bronquite asmática. 2 1,0 
Bronquite. 2 1,0 
Celíase. 2 1,0 
Doença de Chagas. 2 1,0 
Epilepsia. 2 1,0 
Problema renal. 2 1,0 
Problema respiratório. 2 1,0 
Alergia respiratória. 1 0,5 
AVC (e consequências). 1 0,5 
Alzheimer. 1 0,5 
Arritmia. 1 0,5 
Auto míope. 1 0,5 
Baixo número de plaquetas. 1 0,5 
Colesterol. 1 0,5 
Dermatitis. 1 0,5 
Doença no esôfago (não especificado). 1 0,5 
DPOC. 1 0,5 
Endometriose. 1 0,5 
Esclerose múltipla. 1 0,5 
Espondilite anquilosante. 1 0,5 
Esquizofrenia. 1 0,5 
Hepatite autoimune. 1 0,5 
Hipoglicemia. 1 0,5 
Hipotensão. 1 0,5 
Tratamento hormonal. 1 0,5 
Infecção respiratória. 1 0,5 
Intolerância à lactose. 1 0,5 
Lapso de memória 1 0,5 
Lúpus eritematoso. 1 0,5 
Parkinson. 1 0,5 
Piedras en los intestinos. 1 0,5 
Pessoa com deficiência. 1 0,5 
Problema na coluna. 1 0,5 
Problema en la pierna. 1 0,5 
Problemas al colon. 1 0,5 
Usa oxigênio. 1 0,5 
Problemas no pulmão. 1 0,5 
Síndrome de Chron. 1 0,5 
TDH. 1 0,5 
Cansaço. 1 0,5 
Transtorno de lenguaje. 1 0,5 
Gordura nos rins. 1 0,5 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Alguém na sua família tem problema de saúde? Se sim, saberia dizer qual é o problema de 
saúde?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico -Problemas de saúde identificados na família  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Precisa ajudar nos afazeres da casa?  

AFAZERES DA CASA GERAL 
n. % 

Ajudar em pequenas tarefas (como arrumar sua cama, lavar a louça). 386 56,4 
Cuidar de irmãos, primos, vizinhos. 104 15,2 
Limpa a casa. 168 24,5 
Não. 22 3,2 
Outros afazeres ("Changas", "mandados", cozinhar, ajudar no trabalho de algum 
familiar). 5 0,7 

TOTAL (respostas) 685 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Precisa ajudar nos afazeres da casa?  

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Realiza alguma atividade de trabalho fora de casa? 

TRABALHO GERAL 
n. % 

Não. 442 87,7 
Sim. 61 12,1 

Não especificou. 26 39,4 
Construção civil. 7 10,6 
Empreendimento familiar. 6 9,1 
Atendente, garçom. 5 7,6 
Vendedor. 3 4,5 
Práticas esportivas. 4 6,1 
Cuidar de crianças. 3 4,5 
Costura em geral. 2 3,0 
Ajudar vizinhos; amigos. 3 4,5 
Doméstica. 1 1,5 
Changas. 1 1,5 
Administrativa. 1 1,5 
Reposición. 1 1,5 
Aseo. 1 1,5 
Ajudante de caminhoneiro. 1 1,5 

Não resposta. 1 0,2 
TOTAL 504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-
2021) 
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Gráfico – Realiza alguma atividade de trabalho fora de casa? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Tipo de atividade de trabalho realizados fora de casa 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Em sua casa, tem computador com conexão à internet? 

COMPUTADOR GERAL 
n. % 

Não. 205 40,7 
Sim. 293 58,1 
Outros: 

PC, rota y sin internet. 1 0,2 
Somente internet. 3 0,6 
Às vezes. 2 0,4 

TOTAL  504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Em sua casa, tem computador com conexão à internet? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Tem acesso a celular com conexão à internet? 

CELULAR GERAL 
n. % 

Tenho meu próprio celular. 373 74,0 
Utilizo o celular de familiares. 104 20,6 
Tenho celular sem internet. 17 3,4 
Não tenho celular. 10 2,0 

TOTAL  504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Tem acesso a celular com conexão à internet? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Quantas televisões há em sua casa? 

TELEVISÕES GERAL 
n. % 

Nenhuma. 9 1,8 
Uma. 245 48,6 
Duas. 171 33,9 
Três ou mais. 79 15,7 

TOTAL  504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Quantas televisões há em sua casa? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabela – Tem irmãos que estão estudando em casa, no período de distanciamento social? Se sim, 
digite na opção "Outros" quantos são os irmãos que estudam em casa. 

IRMÃOS ESTUDANTES GERAL 
n. % 

Não. 182 36,1 
Sim: 

Não especificou quantidade. 106 21,0 
Um. 114 22,6 
Dois. 79 15,7 
Três. 14 2,8 
Quatro. 2 0,4 
Cinco ou mais. 7 1,4 

TOTAL  504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Gráfico – Tem irmãos que estão estudando em casa, no período de distanciamento social? Se sim, 
digite na opção "Outros" quantos são os irmãos que estudam em casa. 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Condições do contexto 

CONDIÇÕES DO CONTEXTO GERAL 
n. % 

Água tratada. 462 27,8 
Coleta seletiva do lixo. 432 26,0 
Máscara, álcool em gel, sabão. 396 23,8 
Rede de esgoto. 366 22,0 
Nenhum dos anteriores. 6 0,4 
Poço artesiano. 1 0,1 
Não resposta. 1 0,1 

TOTAL (respostas) 1664 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Condições do contexto 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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1.2 Dados caracterização dos profissionais da educação/Datos de 
caracterización de los professionales de la educación 

 
Tabela – Profissionais da Educação por país 

PAÍS PROF. EDUCAÇÃO % 
Argentina Nogoyá 8 5,4 
Argentina Rosario 21 14,3 
Brasil PR 24 16,3 
Brasil PE Escola Pública Municipal 13 8,8 
Brasil PE Escola Marista 26 17,7 
Brasil RS 14 9,5 
Chile  9 6,1 
Colômbia 13 8,8 
México 19 12,9 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Profissionais da Educação por país 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Qual sua idade? 

IDADE n. % 
Até 25 anos 3 2 
26 a 32 anos 40 27,2 
33 a 39 anos 47 32,0 
40 a 47 anos 29 19,7 
48 a 55 anos 19 12,9 
Mais de 55 anos 9 6,1 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Qual sua idade? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Qual a sua identificação quanto ao sexo? 

SEXO n. % 
Feminino 106 72,1 
Masculino 41 27,9 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Qual a sua identificação quanto ao sexo? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Quanto à sua raça/cor, conforme a indicação do IBGE(BRASIL), como você se considera? 

RAÇA n. % 
Amarelo. 1 1,3 
Branco. 48 62,3 
Pardo. 22 28,6 
Preto. 6 7,8 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Quanto à sua raça/cor, conforme a indicação do IBGE(BRASIL), como você se considera? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Alguém em sua família tem algum problema de saúde? Se sim, poderia dizer qual é o 
problema de saúde?  

DOENÇAS n. % 
Não 93 63,3 
Sim 53 36,1 

Pressão alta. 19 22,9 
Diabetes. 17 20,5 
Asma. 4 4,8 
Artrite reumatoide. 3 3,6 
Problemas cardíacos. 3 3,6 
Hipo/ hipertireoidismo. 2 2,4 
Alcoolismo. 1 1,2 
Alergia (não especificada). 1 1,2 
Arritmia cardíaca. 1 1,2 
Artrose. 1 1,2 
Bronquite. 1 1,2 
Câncer (não especificado). 1 1,2 
Cáncer de mama. 1 1,2 
Câncer de pulmão. 1 1,2 
Depressão. 1 1,2 
Fibromialgia. 1 1,2 
Hérnia de disco lombar. 1 1,2 
Insuficiencia cardiaca. 1 1,2 
Osteopenia. 1 1,2 
Purpura tronboisea. 1 1,2 
Rinitis cronica. 1 1,2 
Síndrome metabólico. 1 1,2 
Termal de quiare tipo 1. 1 1,2 
Utiliza marcapasso. 1 1,2 
Não especificou. 11 13,3 
Diagnóstico em familiares. 6 7,2 

Não resposta. 1 0,7 
TOTAL 147 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Alguém em sua família tem algum problema de saúde? Se sim, poderia dizer qual é o 
problema de saúde?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
 

Gráfico – Tipos de problemas de saúde identificados na Família  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Qual sua titulação máxima? 

TITULAÇÃO MÁXIMA n. % 
Ensino Médio Normal (Magistério). 9 6,1 
Ensino Técnico (nível médio). 2 1,4 
Graduação. 55 37,4 
Especialização. 60 40,8 
Mestrado. 21 14,3 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Qual sua titulação máxima? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Em qual Estado trabalha? (BRASIL) 

ESTADO n. % 
PR 11 61,1 
PE 5 27,8 
RS 2 11,1 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Em qual Estado trabalha? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – A escola na qual atua é: 

TIPO DE ESCOLA n. % 
Privada. 48 62,3 
Pública Municipal. 13 16,9 
Filantrópica. 10 13,0 
Escola social. 5 6,5 
Comunitária. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – A escola na qual atua é: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabela – Há quanto tempo atua na área de educação? 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA DA 
EDUCAÇÃO 

n. % 

Até 2 anos. 5 3,4 
2 a 5 anos. 23 15,6 
6 a 10 anos. 46 31,3 
11 a 15 anos. 34 23,1 
16 a 20 anos. 14 9,5 
21 a 25 anos. 14 9,5 
26 a 30 anos. 5 3,4 
Mais de 30 anos. 6 4,1 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Gráfico – Há quanto tempo atua na área de educação? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Qual função exerce atualmente? 

FUNÇÃO EXERCIDA n. % 
Professor(a) EF/EM. 112 74,2 
Coordenador(a) pedag. 7 4,6 
Auxiliar pedagógico. 4 2,6 
Assistente social. 3 2,0 
Diretor(a). 3 2,0 
Educador(a). 3 2,0 
Psicólogo(a). 3 2,0 
Orientador(a) educacional. 2 1,3 
Secretário(a). 2 1,3 
Tutor(a). 2 1,3 
Hogar. 1 0,7 
Analista de Comunicação. 1 0,7 
Analista de Pastoral. 1 0,7 
Coordinador de Prácticas y Titulación. 1 0,7 
Delegado de Protección. 1 0,7 
Encargada de Control de Gestión y Proyectos. 1 0,7 
Orientador(a) de formação humana. 1 0,7 
Professora de nivel superior. 1 0,7 
Terapeuta ocupacional. 1 0,7 
Vice Rectora. 1 0,7 

TOTAL (respostas) 151 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Qual função exerce atualmente? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Há quanto tempo atua nesta função? 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Gráfico – Há quanto tempo atua nesta função? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Tem experiência como docente em quais níveis na Educação Básica? 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Tem experiência como docente em quais níveis na Educação Básica? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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TEMPO NA FUNÇÃO n. % 
Até 2 anos. 20 13,7 
2 a 5 anos. 34 23,3 
6 a 10 anos. 38 26,0 
11 a 15 anos. 20 13,7 
16 a 21 anos. 16 11,0 
Mais de 21 anos. 18 12,3 

TOTAL  146 100 

EXPERIÊNCIA n. % 
Educação Infantil. 27 9,1 
Ens. Fund. 1 - anos iniciais. 51 17,1 
Ens. Fund. 2 - anos finais. 97 32,6 
Ensino Médio. 104 34,9 
Não tenho experiência docente. 19 6,4 

TOTAL (respostas) 298 100 
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Tabela – Realiza alguma outra atividade de trabalho fora da área educacional? Se sim, qual é a sua 
atividade de trabalho?  

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
 
Tabela – Outras atividades de trabalho realizadas  fora da área educacional  

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Realiza alguma outra atividade de trabalho fora da área educacional? Se sim, qual é a 
sua atividade de trabalho?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
 
 
 
 
 

Não
81%

Sim
19%

OUTRA OCUPAÇÃO n. % 
Não. 119 81,0 
Sim. 28 19,0 
TOTAL 147 100,0 

OUTRA OCUPAÇÃO n. % 
Não especificou. 5 16,1 
Psicologia clínica. 3 9,7 
Aulas particulares; capacitação. 3 9,7 
Educador físico. 2 6,5 
Empreendedorismo. 3 9,7 
Teatro. 2 6,5 
Músico. 2 6,5 
Apoyo escolar en uma biblioteca. 1 3,2 
Bombeira civil. 1 3,2 
Contadora. 1 3,2 
Desenhista. 1 3,2 
Ama de casa. 1 3,2 
Pastelaría. 1 3,2 
Professor de música. 1 3,2 
Professora de dança. 1 3,2 
Traductora. 1 3,2 
Atendimento ao público 1 3,2 
Vendedora. 1 3,2 
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Gráfico – Outras atividades de trabalho realizadas fora da área educacional  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabela – Poderia indicar sua renda familiar? 

RENDA n. % 
Não informou. 37 25,2 
(≈R$1100) 1 salário mínimo. 11 7,5 
(>R$2200) 2 a 4 salários mínimos. 75 51,0 
(>R$5500) 5 a 7 salários mínimos. 21 14,3 
(>R$8800) 8 ou mais salários mínimos. 3 2,0 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Poderia indicar sua renda familiar? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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1.3 Dados caracterização dos profissionais da saúde/ Datos 
caracterización profesionales de la salud 

 
Tabela – Profissionais da saúde por país 

PAÍS PROF. SAÚDE % 
Argentina 1 4,2 
Brasil PR 11 45,8 
Brasil PE  5 20,8 
Brasil RS 2 8,3 
Chile 0 0 
Colômbia 5 20,8 
México 0 0 
 24 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-
2021) 
 
Gráfico – Profissionais da saúde por país 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico –Qual sua idade? 

IDADE n. % 
Até 25 anos 2 8,3 
26 a 32 anos 6 25 
33 a 39 anos 4 16,7 
40 a 47 anos 9 37,5 
48 a 55 anos 2 8,3 
Mais de 55 anos 1 4,2 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Faixa etária dos profissionais da saúde 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Qual a sua identificação quanto ao sexo? 

SEXO n. % 
Feminino 21 87,5 
Masculino 3 12,5 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Qual a sua identificação quanto ao sexo? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Quanto à sua raça/cor, conforme a indicação do IBGE (BRASIL), como se considera? 

RAÇA n. % 
Branco 14 77,8 
Pardo 4 22,2 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Quanto à sua raça/cor, conforme a indicação do IBGE (BRASIL), como se considera? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Alguém em sua família tem alguma doença crônica? Se sim, poderia dizer qual é o 
problema de saúde?  

DOENÇAS n. % 
Sim 10 41,6 
Não 14 58,3 
Asma 2 18,2 
Hipertensão  2 18,2 
Tireoideopatia 2 18,2 
Artrite Reumatoide 1 9,1 
Não especificou 4 36,4 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Alguém em sua família tem alguma doença crônica? Se sim, poderia dizer qual é o 
problema de saúde? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico – Doenças crônicas identificadas na família 
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Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Qual a sua profissão? 

PROFISSÃO n. % 
Enfermeiro 14 58,3 
Agente de Saúde 1 4,2 
Psicólogo 3 12,5 
Dentista 4 16,7 
Médico 1 4,2 
Professora 1 4,2 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Qual a sua profissão? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Qual a sua titulação máxima? 

TITULAÇÃO MÁXIMA n. % 
Ensino Médio 1 4,2 
Graduado 5 20,8 
Especialista 15 62,5 
Mestre 3 12,5 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Qual a sua titulação máxima? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – A instituição de saúde na qual atua é: 

CARÁTER DA INSTITUIÇÃO n. % 
Pública 22 91,7 
Privada 1 4,2 
Comunitária 1 4,2 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – A instituição de saúde na qual atua é: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Qual tipo de instituição? 

INSTITUIÇÃO n. % 
UBS - Atenção 1ª 18 75 
Sec. Saúde 1 4,2 
Centro Comunitário 2 8,3 
Colégio 2 8,3 
CREAS 1 4,2 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Qual tipo de instituição? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Há quanto tempo atua na área da saúde? 

TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE n. % 
Até 1 ano 2 8,7 

2 anos 3 13 
5 anos 3 13 
8 anos 1 4,3 

10 a 15 anos 5 21,7 
16 a 20 anos 6 26 
21 a 25 anos 1 4,3 
26 a 30 anos 2 8,7 

TOTAL 23 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Há quanto tempo atua na área da saúde? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Há quanto tempo atua nesta função? 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Há quanto tempo atua nesta função? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Até 2 anos 5 20,8 
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6 a 10 anos 3 12,5 
10 a 15 anos 1 4,0 
16 a 20 anos 4 16,6 
21 a 25 anos 2 8,3 
26 a 30 anos 2 8,3 

TOTAL 24 100 
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Tabela – Na sua atividade profissional, atende ou já atendeu crianças e adolescentes, nas 
seguintes faixas etárias? 

FAIXA ETÁRIA DE ATENDIMENTO n. % 
0 a 2 anos 18 18,7 
2 a 5 anos 20 20,8 
5 a 9 anos 21 21,9 
9 a 13 anos 19 19,8 
14 a 18 anos 18 18,7 

TOTAL 96 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Na sua atividade profissional, atende ou já atendeu crianças e adolescentes, nas 
seguintes faixas etárias? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Poderia indicar qual a sua renda familiar? 

RENDA n. % 
1 salário mínimo 2 11,1 
2 a 4 salários  12 66,7 
5 a 7 salários 4 22,2 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Poderia indicar qual a sua renda familiar? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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2 OS DIREITOS DA INFÂNCIA / LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 
 
Nesse bloco, são coletadas as percepções sobre os direitos e sua garantia. 

Na primeira questão do bloco foram apresentados em lista, os direitos afirmados na 
Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989), solicitando que indicassem quais 
são os direitos mais fundamentais para a vida de crianças e adolescentes no 
contexto presente. Em seguida as questões passaram a coletar as apreciações dos 
participantes quanto à garantia dos direitos da infância, solicitando avaliação em 
relação aos direitos de provisão, proteção e participação. E, por último são indagadas 
as percepções sobre as condições de vida das crianças e adolescentes nos 
contextos contemporâneos locais, nacionais e globais. E sob forma de questões 
abertas as perguntas (apenas nos relatórios individuais por instituições) sobre: o que 
entende por Direitos Humanos? O que considera como direito fundamental de todas 
as pessoas?  

En este bloque se recogen las percepciones sobre los derechos y su garantía. En la 
primera pregunta del bloque, se presentaron en una lista los derechos consagrados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), pidiéndoles que indiquen cuáles son 
los derechos más fundamentales para la vida de los niños, niñas y adolescentes en el país. 
contexto actual. Luego, las preguntas comenzaron a recoger las valoraciones de los 
participantes sobre la garantía de los derechos de la niñez, solicitando una evaluación en 
relación a los derechos de provisión, protección y participación. Y, finalmente, se investigan 
las percepciones sobre las condiciones de vida de niños y adolescentes en contextos locales, 
nacionales y globales contemporáneos. Y en forma de preguntas abiertas, las preguntas 
sobre: ¿a qué te refieres con Derechos Humanos? ¿Qué consideras el derecho fundamental 
de todas las personas? 

 
 

2.1 Percepções dos estudantes sobre seus direitos/Percepciones de los 
estudiantes sobre sus derechos 

 
Tabela – Escolha dentre os direitos garantidos para a infância, TRÊS que considera mais 
importantes na sua vida neste momento: 

DIREITOS MAIS FUNDAMENTAIS HOJE GERAL 
n. % 

Educação. 313 21,9 
Saúde. 295 20,6 
Convivência em família. 195 13,6 
Vida. 115 8,0 
Proteção contra todas as formas de violência. 108 7,5 
Adoção (ter uma família). 91 6,4 
Liberdade de opinião e expressão. 78 5,5 
Esporte e lazer. 64 4,5 
Identidade. 37 2,6 
Informação. 27 1,9 
Proteção contra trabalho ilegal e exploração econômica. 23 1,6 
Liberdade de associação e crença. 21 1,5 
Convivência social (reintegração). 20 1,4 
Cultura. 19 1,3 
Profissionalização. 10 0,7 
Orientação em e para os DH. 9 0,6 
Nacionalidade. 6 0,4 

TOTAL (respostas) 1431 100 
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Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Grafico – Escolha dentre os direitos garantidos para a infância, TRÊS que considera mais 
importantes na sua vida neste momento:

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela –Direitos de PROVISÃO: se relacionam à satisfação de suas necessidades básicas e ao seu 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em sua vida, 
considerando a escala. 

DIREITOS DE PROVISÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
GERAL n. % n. % n. % n. % n. % 

Direito à alimentação. 7 1,4 6 1,2 68 13,5 152 30,2 271 53,8 
Direito à educação. 3 0,6 15 3,0 75 14,9 152 30,2 259 51,4 
Direito à moradia. 7 1,4 32 6,3 65 12,9 140 27,8 260 51,6 
Direito à saúde. 7 1,4 32 6,3 130 25,8 150 29,8 185 36,7 
Direito à família. 5 1,0 10 2,0 51 10,1 127 25,2 311 61,7 
Direito ao brincar. 7 1,4 26 5,2 88 17,5 145 28,8 238 47,2 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico –Direitos de PROVISÃO: se relacionam à satisfação de suas necessidades básicas e ao seu 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em sua vida, 
considerando a escala. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Direitos de PROTEÇÃO: se referem a sua segurança e proteção física e emocional. Indique 
o nível de garantia desse conjunto de direitos em sua vida, considerando a escala. 

DIREITOS DE 
PROTEÇÃO 

Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente TOTAL 

GERAL n. % n. % n. % n. % n. % n. % 
Sente-se seguro 
fisicamente. 22 4,4 31 6,2 114 22,6 159 31,5 178 35,3 504 100 

Sente-se seguro 
quanto à sua saúde. 10 2,0 37 7,3 110 21,8 176 34,9 171 33,9 504 100 

Sente-se protegido 
contra xingamentos. 34 6,7 70 13,9 154 30,6 104 20,6 142 28,2 504 100 

Sente-se seguro 
emocionalmente. 42 8,3 66 13,1 134 26,6 120 23,8 142 28,2 504 100 

Sente-se respeitado 
na sua 
individualidade/ 
privacidade. 

19 3,8 47 9,3 98 19,4 154 30,6 186 36,9 504 100 

Sente-se protegido 
contra todas as 
formas de violência. 

36 7,1 53 10,5 94 18,7 127 25,2 194 38,5 504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Direitos de PROTEÇÃO: se referem a sua segurança e proteção física e emocional. Indique 
o nível de garantia desse conjunto de direitos em sua vida, considerando a escala. 

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
 

Tabela – Direitos de PARTICIPAÇÃO: consideram oportunidades de emitir sua opinião e contribuir 
nas decisões sobre questões da sua vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em 
sua vida, considerando a escala. 

DIREITOS DE 
PARTICIPAÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 

GERAL n. % n. % n. % n. % n. % 
Liberdade de expressão em 
casa.  9 1,8 22 4,4 110 21,8 151 30,0 212 42,1 

Liberdade de expressão na 
escola. 4 0,8 32 6,3 115 22,8 168 33,3 185 36,7 

Direito de participar em casa. 4 0,8 13 2,6 69 13,7 177 35,1 241 47,8 
Direito de participar na escola. 6 1,2 19 3,8 75 14,9 171 33,9 233 46,2 
Direito de decidir em casa. 20 4,0 51 10,1 146 29,0 152 30,2 135 26,8 
Direito de decidir na escola. 18 3,6 41 8,1 156 31,0 176 34,9 113 22,4 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Direitos de PARTICIPAÇÃO: consideram oportunidades de emitir sua opinião e contribuir 
nas decisões sobre questões da sua vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em 
sua vida, considerando a escala. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela - Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no lugar em que vive 
são: 

CONDIÇÃO DE VIDA LOCAL GERAL 
n. % 

10 - Excelentes 69 13,7 
9 62 12,3 
8 102 20,2 
7 90 17,9 
6 65 12,9 
5 83 16,5 
4 16 3,2 
3 4 0,8 
2 5 1,0 

1 - Insuficientes 8 1,6 
TOTAL  504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no lugar em que vive 
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são: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
Tabela – Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no país em que vive 
são: 

CONDIÇÃO DE VIDA PAÍS GERAL 
n. % 

10 - Excelentes 24 4,8 
9 28 5,6 
8 57 11,3 
7 92 18,3 
6 109 21,6 
5 102 20,2 
4 52 10,3 
3 21 4,2 
2 6 1,2 

1 - Insuficientes 13 2,6 
TOTAL (respostas) 504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Gráfico – As condições de vida das crianças e adolescentes no país em que vive são: 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – As condições de vida das crianças e adolescentes no mundo são: 

CONDIÇÃO DE VIDA MUNDO GERAL 
n. % 

10 - Excelentes 14 2,8 
9 19 3,8 
8 51 10,1 
7 84 16,7 
6 89 17,7 
5 134 26,6 
4 46 9,1 
3 32 6,3 
2 11 2,2 

1 - Insuficientes 24 4,8 
TOTAL  504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Gráfico – Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no mundo são: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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2.2. Percepções dos profissionais da educação sobre direitos da infância/ 
Percepciones de los profesionales de la educación sobre derechos del infancia 
 
Tabela – Escolha entre os direitos garantidos para a infância, os TRÊS que considera mais 
importantes na vida de crianças e adolescentes, estudantes de sua escola/rede, neste momento. 
Todos os direitos relacionados a seguir são afirmados na Convenção sobre o Direito da Criança 
(ONU, 1989). 

DIREITOS MAIS FUNDAMENTAIS HOJE n. %  
Educação. 105 23,8 
Saúde. 100 22,7 
Proteção contra todas as formas de violência. 77 17,5 
Vida. 45 10,2 
Convivência com os pais ou responsáveis legais. 37 8,4 
Adoção (ter uma família). 16 3,6 
Identidade. 14 3,2 
Liberdade de opinião e expressão. 9 2,0 
Convivência/integração social. 8 1,8 
Orientação em e para os Direitos Humanos. 7 1,6 
Esporte e lazer. 6 1,4 
Proteção contra trabalho ilegal e exploração econômica. 6 1,4 
Informação. 4 0,9 
Cultura. 3 0,7 
Liberdade de associação e crença. 2 0,5 
Nacionalidade 2 0,5 

TOTAL (respostas) 441 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Escolha entre os direitos garantidos para a infância, os TRÊS que considera mais 
importantes na vida de crianças e adolescentes, estudantes de sua escola/rede, neste momento. 
Todos os direitos relacionados a seguir são afirmados na Convenção sobre o Direito da Criança  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Considera que esse conjunto de direitos é garantido na vida das crianças e adolescentes 
de sua escola/rede, nesse período de pandemia?  

NÍVEL DA GARANTIA DE DIREITOS n. % 
1 - Insuficiente 4 2,7 

2 3 2,0 
3 6 4,1 
4 16 10,9 
5 23 15,6 
6 15 10,2 
7 24 16,3 
8 30 20,4 
9 14 9,5 

10 - Excelente 12 8,2 
TOTAL  147 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Os direitos de PROVISÃO se relacionam à satisfação das necessidades básicas e ao 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. 

DIREITOS DE PROVISÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
GERAL n. % n. % n. % n. % n. % 

Direito à alimentação. 8 5,4 32 21,8 69 46,9 25 17,0 13 8,8 
Direito à educação. 7 4,8 22 15,0 62 42,2 42 28,6 14 9,5 
Direito à moradia. 11 7,5 40 27,2 66 44,9 25 17,0 5 3,4 
Direito à saúde. 14 9,5 41 27,9 64 43,5 21 14,3 7 4,8 
Direito à família. 8 5,4 22 15,0 79 53,7 30 20,4 8 5,4 
Direito ao brincar. 6 4,1 28 19,0 66 44,9 34 23,1 13 8,8 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Os direitos de PROVISÃO se relacionam à satisfação das necessidades básicas e ao 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

 
Tabela – Os direitos de PROTEÇÃO se referem a segurança, proteção física e emocional. Indique o 
nível de garantia desse conjunto de direitos para a infância, considerando a escala. 

DIREITOS DE PROTEÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
GERAL n. % n. % n. % n. % n. % 

Proteção e segurança física. 13 8,8 40 27,2 54 36,7 32 21,8 8 5,4 
Proteção contra doenças. 20 13,6 33 22,4 63 42,9 26 17,7 5 3,4 
Proteção contra discriminação 
e preconceitos. 

16 10,9 34 23,1 59 40,1 31 21,1 7 4,8 

Proteção da 
individualidade/privacidade. 

13 8,8 48 32,7 52 35,4 28 19,0 6 4,1 

Proteção contra todas as 
formas de violência. 

20 13,6 40 27,2 56 38,1 22 15,0 9 6,1 

Proteção e Segurança 
emocional. 

18 12,3 46 31,5 49 33,6 26 17,8 7 4,8 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Os direitos de PROTEÇÃO se referem a segurança, proteção física e emocional. Indique 
o nível de garantia desse conjunto de direitos para a infância, considerando a escala. 

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Conhece os fluxos e responsáveis em sua escola/rede por encaminhar qualquer revelação 
sobre violência a criança ou adolescente para a Rede de Proteção? 

FLUXOS DA REDE DE PROTEÇÃO n. % 
Não. 32 21,8 
Sim (geral). 115 78,2 
TOTAL 147 100 
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Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Indicação de instâncias/fluxos e responsáveis na escola/rede por encaminhar qualquer 
revelação sobre violência a criança ou adolescente para a Rede de Proteção 

FLUXOS DA REDE DE PROTEÇÃO n. % 
Não. 32 21,8 
Sim (geral). 115 78,2 

Assistência social. 2 25,0 
REDIM. 2 25,0 
Coordenação. 1 12,5 
Direção escolar. 1 12,5 
Niñez. 1 12,5 
Orientação educacional. 1 12,5 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Conhece os fluxos e responsáveis em sua escola/rede por encaminhar qualquer revelação 
sobre violência a criança ou adolescente para a Rede de Proteção? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Fluxos da rede de proteção 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabela - Os direitos de PARTICIPAÇÃO consideram oportunidades de emitir opinião e contribuir 
nas decisões sobre questões da própria vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos 
para a infância, considerando a escala. 

DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
GERAL n. % n. % n. % n. % n. % 

Liberdade de expressão em casa.  7 4,8 47 32,0 65 44,2 25 17,0 3 2,0 
Liberdade de expressão na escola. 2 1,4 5 3,4 44 29,9 66 44,9 30 20,4 
Direito de participar em casa. 4 2,7 38 25,9 74 50,3 28 19,0 3 2,0 
Direito de participar na escola. 2 1,4 7 4,8 41 27,9 68 46,3 29 19,7 
Direito de decidir em casa. 13 8,8 47 32,0 69 46,9 17 11,6 1 0,7 
Direito de decidir na escola. 2 1,4 19 12,9 59 40,1 53 36,1 14 9,5 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Direitos de PARTICIPAÇÃO: consideram oportunidades de emitir sua opinião e contribuir 
nas decisões sobre questões da sua vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em 
sua vida, considerando a escala. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
Tabela – Como avalia as condições de vida da infância no lugar em que trabalha, nesse período de 
pandemia?  

CONDIÇÃO DE VIDA LOCAL n. %  
1 - Insuficiente 4 2,7 

2 5 3,4 
3 13 8,8 
4 10 6,8 
5 20 13,6 
6 26 17,7 
7 29 19,7 
8 22 15,0 
9 15 10,2 

10 - Excelente 3 2,0 
TOTAL  147 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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pandemia?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Como avalia as condições de vida da infância no país em que vive, nesse período de 
pandemia? 

CONDIÇÃO DE VIDA PAÍS TOTAL %  
1 - Insuficiente 7 4,8 

2 5 3,4 
3 17 11,6 
4 30 20,4 
5 37 25,2 
6 25 17,0 
7 17 11,6 
8 6 4,1 
9 3 2,0 

10 - Excelente 0 0,0 
TOTAL  147 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Como avalia as condições de vida da infância no país em que vive, nesse período de 
pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Como avalia as condições de vida da infância no mundo, nesse período de pandemia?  

CONDIÇÃO DE VIDA MUNDO n. %  
1 - Insuficiente 5 3,4 

2 7 4,8 
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3 16 10,9 
4 28 19,0 
5 44 29,9 
6 19 12,9 
7 20 13,6 
8 5 3,4 
9 3 2,0 

10 - Excelente 0 0,0 
TOTAL  147 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Gráfico – Como avalia as condições de vida da infância no mundo, nesse período de pandemia?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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2.2 Percepções dos profissionais da saúde sobre direitos da infância/ 
Percepciones de los profesionales de la salud sobre derechos del 
infancia 

 
Tabela –Escolha entre os direitos garantidos para a infância, os três que considera mais 
importantes na vida de crianças e adolescentes, neste momento. Todos os direitos relacionados a 
seguir são afirmados na Convenção sobre o Direito da Criança (ONU, 1989).  

DIREITOS MAIS FUNDAMENTAIS HOJE n. % 
Adoção (ter uma família). 6 8,3 
Liberdade de opinião e expressão. 2 2,8 
Proteção contra todas as formas de violência. 13 18 
Convivência com os pais ou responsáveis legais. 6 8,3 
Reintegração social 1 1,4 
Cultura 2 2,8 
Saúde 13 18 
Identidade 2 2,8 
Profissionalização 1 1,4 
Vida 8 11,1 
Educação 18 25 

TOTAL 72 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Considera que esse conjunto de direitos é garantido na vida das crianças e adolescentes 
de sua escola/rede, nesse período de pandemia?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Considera que esse conjunto de direitos é garantido na vida das crianças e adolescentes 
que atendeu em sua atividade profissional, nesse período de pandemia? 

DIREITO GARANTIDO n. % 
1 - Insuficiente 0 0 

3 1 4,2 
4 2 8,3 
5 4 16,7 
6 8 33,3 
7 3 12,5 
8 4 16,7 
9 1 4,2 

10 - Excelente 1 4,2 
TOTAL 24  100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Considera que esse conjunto de direitos é garantido na vida das crianças e adolescentes 
que atendeu em sua atividade profissional, nesse período de pandemia? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela - Os direitos de PROVISÃO se relacionam à satisfação das necessidades básicas e ao 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. 

DIREITOS DE PROVISÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
GERAL n. % n. % n. % n. % n. % 

Direito à alimentação 0 0 2 8,3 19 79,2 3 12,5 0 0 
Direito à educação 1 4,2 3 12,5 15 62,5 5 20,8 0 0 
Direito à moradia 3 12,5 6 25 13 54,2 2 8,3 0 0 
Direito à saúde 0 0 3 12,5 14 58,3 7 29,2 0 0 
Direito ao brincar 0 0 4 16,7 11 45,8 9 37,5 0 0 
Direito à família 0 0 3 12,5 15 62,5 6 25 0 0 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Os direitos de PROVISÃO se relacionam à satisfação das necessidades básicas e ao 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Considera que as necessidades básicas da infância são atendidas? 

NECESSIDADES ATENDIDAS n. % 
Sim 7 29,2 
Não 17 70,8 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Considera que as necessidades básicas da infância são atendidas? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Os direitos de PROTEÇÃO se referem a segurança, proteção física e emocional. Indique o 
nível de garantia desse conjunto de direitos para a infância, considerando a escala. 

DIREITOS DE PROTEÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
GERAL n. % n. % n. % n. % n. % 

Proteção e Segurança Física 0 0 5 20,8 17 70,8 2 8,3 0 0 
Proteção e Segurança Emocional 0 0 9 37,5 15 62,5 0 0 0 0 
Proteção contra doenças 0 0 3 13 18 78,3 2 8,7 0 0 
Proteção contra discriminação e 
preconceito 0 0 7 29,2 14 58,3 3 12,5 0 0 

Proteção da 
individualidade/privacidade 0 0 6 25 17 70,8 1 4,2 0 0 

Proteção contra todas as formas 
de violência 2 8,3 8 33,3 12 50 2 8,3 0 0 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Os direitos de PROTEÇÃO se referem a segurança, proteção física e emocional. Indique 

o nível de garantia desse conjunto de direitos para a infância, considerando a escala.

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabela – Os direitos de PARTICIPAÇÃO consideram oportunidades de emitir opinião e contribuir 
nas decisões sobre questões da própria vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos 
para as crianças e adolescentes, considerando a escala. 

DIREITOS DE 
PARTICIPAÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 

GERAL n. % n. % n. % n. % n. % 
Liberdade de expressão em 
casa 0 0 11 45,8 11 45,8 2 8,3 0 0 

Liberdade de expressão na 
escola 0 0 4 16,7 14 58,3 6 25 0 0 

Direito de participar em casa 0 0 9 37,5 13 54,2 2 8,3 0 0 
Direito de participar na escola 0 0 2 8,3 16 66,7 6 25 0 0 
Direito de decidir em casa 2 8,3 10 41,7 11 45,8 1 4,2 0 0 
Direito de decidir na escola 0 0 7 29,2 11 45,8 6 25 0 0 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Os direitos de PARTICIPAÇÃO consideram oportunidades de emitir opinião e contribuir 
nas decisões sobre questões da própria vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos 
para as crianças e adolescentes, considerando a escala. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Conhece os fluxos e responsáveis em sua instituição por encaminhar qualquer revelação 
sobre violência contra a criança ou adolescente para a Rede de Proteção? 
FLUXOS E RESPONSÁVEIS NA INSTITUIÇÃO n.  % 

Sim 12   66,7  
Não 6   33,3  

TOTAL 18  100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Gráfico – Conhece os fluxos e responsáveis em sua instituição por encaminhar qualquer revelação 
sobre violência contra a criança ou adolescente para a Rede de Proteção? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Como avalia as condições de vida da infância no lugar em que trabalha, nesse período de 
pandemia? 

CONDIÇÕES DE VIDA DA INFÂNCIA n. % 
1 - insuficiente 0 0 

2 0 0 
3 2 8,3 
4 2 8,3 
5 5 20,8 
6 11 45,8 
7 1 4,2 
8 2 8,3 
9 1 4,2 

10 - excelente 0 0 
TOTAL 24 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Como avalia as condições de vida da infância no lugar em que trabalha, nesse período de 
pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Como avalia as condições de vida da infância no país em que vive, nesse período de 
pandemia? 
CONDIÇÕES DE VIDA DA INFÂNCIA NO PAÍS n. % 

1 - insuficiente 0 0 
2 0 0 
3 1 4,2 
4 3 12,5 
5 9 37,5 
6 4 16,7 
7 5 50,8 
8 1 4,2 
9 1 4,2 

10 - excelente 0 0 
TOTAL 24 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Como avalia as condições de vida da infância no país em que vive, nesse período de 
pandemia? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Como avalia as condições de vida da infância no mundo, nesse período de pandemia? 

CONDIÇÕES DE VIDA DA INFÂNCIA NO MUNDO n. % 
1 - insuficiente 1 4,2 

2   
3 1 4,2 
4 3 12,5 
5 5 20,8 
6 8 33,3 
7 4 16,7 
8 3 12,5 
9 0 0 

10 - excelente 0 0 
TOTAL 24 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Como avalia as condições de vida da infância no mundo, nesse período de pandemia? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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3 O DIREITO À EDUCAÇÃO SEGUNDO AS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS/ EL 
DERECHO A LA EDUCACIÓN SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS 

 
O conjunto de questões deste bloco reúnem informações sobre o direito à 

educação, considerando o acesso, a permanência e os resultados da aprendizagem 
em tempos de pandemia. Os sujeitos puderam se posicionar quanto ao formato e 
dinâmica das atividades no período das aulas remotas, além de suas percepções 
quanto à participação, dificuldades, aprendizagens, faltas que sentiram no período de 
afastamento e as mudanças que sugerem para melhorar as experiências dos 
estudantes em período de distanciamento social. 

 
El conjunto de preguntas de este bloque recopila información sobre el derecho 

a la educación, considerando el acceso, la permanencia y los resultados del 
aprendizaje en tiempos de pandemia. Los sujetos lograron posicionarse en cuanto al 
formato y dinámica de las actividades durante el período de clases a distancia, 
además de sus percepciones sobre participación, dificultades, aprendizajes, 
ausencias durante el período de ausencia y los cambios que sugieren para mejorar 
las experiencias de estudiantes en el período de distancia social. 

 
 

3.1 O direito à educação na percepção dos estudantes/El derecho a la 
educación na percepción de los estudiantes   

 
Tabela – Qual ano escolar está frequentando? 

ANO ESCOLAR GERAL 
n. % 

8º ano EF. 140 27,8 
7º ano EF. 119 23,6 
9º ano EF. 107 21,2 
6º ano EF. 53 10,5 
3ª série EM. 32 6,3 
2ª série EM. 31 6,2 
1ª série EM. 18 3,6 
EM não especificado. 2 0,4 
5º ano EF. 1 0,2 
Não resposta. 1 0,2 
TOTAL 504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Qual ano escolar está frequentando?

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Já reprovou? Se sim, digite na opção "Outros", qual ano/série reprovou. 

REPROVAÇÃO n. % 
Não. 385 76,4 
Sim. 119 23,6 

TOTAL 504 100 
   

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – ano/série reprovou no qual reprovou. 

REPROVAÇÃO n. % 
Não especificou. 38 29,5 
7º ano EF. 16 12,4 
2º ano EF. 13 10,1 
3º ano EF. 11 8,5 
5º ano EF. 10 7,8 
9º ano EF. 10 7,8 
8º ano EF. 10 7,8 
6º ano EF. 8 6,2 
4º ano EF. 5 3,9 
1ª série EM. 5 3,9 
1º ano EF. 2 1,6 
2ª série EM. 1 0,8 
Mais de um ano. 13 10,9 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
  Gráfico – Já reprovou? Se sim, digite na opção "Outros", qual ano/série reprovou. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ano/série reprovou no qual reprovou. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabela – Em relação à sua participação na escola, classifique as situações considerando a escala.  

PARTICIPAÇÃO NA ESCOLA - GERAL Sempre Às vezes Nunca 
n. % n. % n. % 

Seus professores escutam você e seus colegas? 404 80,2 96 19 4 0,8 
Suas opiniões são acolhidas e respeitadas entre seus 
colegas de sala e amigos na escola? 239 47,4 252 50 13 2,6 

Os diretores e coordenadores escutam os estudantes? 409 81,2 89 17,7 6 1,2 
Gosta de expor suas opiniões? 133 26,4 306 60,7 65 12,9 
Reconhece que sua opinião e a dos demais colegas são 
consideradas nas diversas decisões tomadas na escola? 255 50,6 219 43,5 30 6,0 

Sente-se informado sobre as questões que se relacionam 
aos estudantes? 307 60,9 175 34,7 22 4,4 

Sua escola tem Grêmio Estudantil ou grupos abertos de 
estudantes? 352 69,8 74 14,7 78 15,5 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Em relação à sua participação na escola, classifique as situações considerando a escala.  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Durante a suspensão das aulas presenciais em função das medidas de proteção contra a 
Covid-19, continuou tendo aulas?  

CONTINUIDADE REMOTA n. % 
Logo após a suspensão. 150 29,8 
Depois da segunda semana. 145 28,8 
Depois do primeiro mês. 118 23,4 
Depois da terceira semana. 49 9,7 
Não houve continuidade. 42 8,3 

TOTAL 504 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Durante a suspensão das aulas presenciais em função das medidas de proteção contra a 
Covid-19, continuou tendo aulas?  
 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – A sua escola continuou as aulas, orientando os estudos por qual meio? 

MEIO DE CONTINUIDADE GERAL 
n. % 

Plataforma online para acesso às atividades e disciplinas. 361 32,2 
Cadernos, apostilas e livros. 268 23,9 
Aulas ao vivo com acesso via internet. 239 21,3 
Envio de materiais impressos para casa. 172 15,3 
Aulas via rádio. 39 3,5 
Aulas gravadas com acesso via TV. 34 3,0 
Grupos de WhatsApp. 7 0,6 
Vídeos explicativos enviados pelo Facebook. 1 0,1 

TOTAL (respostas) 1121 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – A sua escola continuou as aulas, orientando os estudos por qual meio? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-
2021) 
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Tabela – Quantas horas se dedicou aos estudos no período em casa? 

HORAS DE ESTUDO GERAL 
n. % 

Em média 1 hora. 76 23,5 
Em média 2 horas. 75 23,1 
Em média 3 horas. 59 18,2 
Em média 4 horas. 46 14,2 
Em média 5 horas. 40 12,3 
Mais de cinco horas de estudo. 28 8,6 

TOTAL 324 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Quantas horas se dedicou aos estudos no período em casa? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Neste tempo em casa, quando teve dúvidas na realização de suas atividades escolares, 
como resolveu?  

FORMAS DE RESOLVER DÚVIDAS GERAL 
n. % 

Consultando a internet, livros e outros materiais disponíveis em casa. 316 30,0 
Pedindo ajuda aos familiares. 234 22,2 
Pedindo ajuda aos professores. 213 20,2 
Pedindo ajuda aos colegas. 145 13,8 
Sozinho (a). 145 13,8 

TOTAL (respostas) 1053 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Neste tempo em casa, quando teve dúvidas na realização de suas atividades escolares, 
como resolveu?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Sobre sua aprendizagem, nos estudos que realizou durante a suspensão das aulas, sentiu 
que: 

NÍVEL DE DIFICULDADE GERAL 
n. % 

Tive mais dificuldades do que nas aulas presenciais na escola. 349 75,5 
Tive o mesmo tipo de dificuldade que tinha nas aulas presenciais na escola. 64 13,9 
Não tive dificuldades. 46 10,0 
Tipos de problemas/ Dificuldades específicas. 2 0,4 
Não se aplica. 1 0,2 

TOTAL 462 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Sobre sua aprendizagem, nos estudos que realizou durante a suspensão das aulas, 
sentiu que: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Quais dificuldades teve no período de estudos em casa? 

TIPOS DE DIFICULDADE GERAL 
n. % 

Concentrar-se nas atividades de estudo. 321 38,4 
Compreender as atividades programadas. 274 32,7 
Acessar materiais online. 131 15,7 
Estabelecer contato e resposta dos professores. 81 9,7 
Realmente não tive nenhuma dificuldade. 30 3,6 
TOTAL 837 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Quais dificuldades teve no período de estudos em casa? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabela – Cite os principais tipos de atividades de ensino utilizadas por seus professores no período 
das aulas remotas: 

TIPOS ATIVIDADES GERAL 
n. % 

Tarefas de perguntas e respostas. 419 23,6 
Atividades do livro didático. 314 17,7 
Pesquisas e trabalhos individuais. 273 15,4 
Explicações orais do professor. 273 15,4 
Lista de questões. 179 10,1 
Jogos online. 175 9,8 
Debates entre estudantes e professores. 145 8,2 

TOTAL (respostas) 1778 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Cite os principais tipos de atividades de ensino utilizadas por seus professores no período 
das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – As atividades de ensino (ex: tarefas, estilos das aulas) utilizadas pelos professores no 
período das aulas remotas: 

ATIVIDADES DE ENSINO GERAL 
n. % 

Em partes as mesmas. 248 53,7 
Totalmente diferentes. 112 24,2 
As mesmas atividades. 100 21,6 
Não resposta. 2 0,4 

TOTAL 462 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – As atividades de ensino (ex: tarefas, estilos das aulas) utilizadas pelos professores no 
período das aulas remotas: 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – As formas de avaliação mais utilizadas por seus professores no período das aulas 
remotas foram: 

TIPOS AVALIAÇÕES GERAL 
n. % 

Participação e entregas. 263 22,5 
Trabalhos individuais. 261 22,4 
Provas de múltipla escolha. 201 17,2 
Trabalhos em grupo. 139 11,9 
Lista de exercícios (consulta). 134 11,5 
Provas dissertativas. 129 11,1 
Simulados. 40 3,4 

TOTAL (respostas) 1167 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – As formas de avaliação mais utilizadas por seus professores no período das aulas 
remotas foram: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – As formas de avaliação da aprendizagem utilizadas no período das aulas remotas: 

PROCED. AVALIATIVOS GERAL 
n. % 

Em partes as mesmas. 228 49,4 
Totalmente diferentes. 135 29,2 
As mesmas formas. 93 20,1 
Não resposta. 6 1,3 

TOTAL 462 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – As formas de avaliação da aprendizagem utilizadas no período das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – Quanto aos resultados de aprendizagem (notas ou conceitos), percebeu que: 

RESULTADOS GERAL 
n. % 

Não sei dizer. 159 34,4 
Foram piores. 136 29,4 
Os mesmos resultados. 115 24,9 
Foram melhores. 52 11,3 

TOTAL 462 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Quanto aos resultados de aprendizagem (notas ou conceitos), percebeu que: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
Tabela – A mudança para as aulas remotas proporcionou novas aprendizagens?  

NOVAS APRENDIZAGENS GERAL 
n. % 

Aprender a utilizar uma nova tecnologia. 257 30,1 
Aprender a organizar o tempo e a rotina de estudos. 227 26,6 
Aprender a pesquisar para esclarecer dúvidas. 216 25,3 
Aprender a expressar claramente ideias e dúvidas. 136 15,9 
Não houve novas aprendizagens. 15 1,8 
Não resposta. 2 0,2 
TOTAL (respostas) 853 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico – A mudança para as aulas remotas proporcionou novas aprendizagens?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – A mudança para as aulas remotas criou novas dificuldades, na relação dos alunos com 
seus professores?  

NOVAS DIFICULDADES GERAL 
n. % 

Não. 226 48,9 
Sim (geral): 232 50,2 

Esclarecer dúvidas, compreender e realizar atividades. 55 35,9 
Comunicação. 35 22,9 
Distância, vínculo, relacionamento. 23 15,0 
Interação dos estudantes (timidez, pouca participação). 16 10,5 
Concentração. 11 7,2 
Dificuldade no acesso à aula (conexão, falta de equipamento, 

travamento). 11 7,2 

Saúde emocional. 2 1,3 
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Não soube dizer. 3 0,6 
Não resposta. 1 0,2 

TOTAL 462 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-
2021) 
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Gráfico – A mudança para as aulas remotas criou novas dificuldades, na relação dos alunos com 
seus professores?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
 
Gráfico – Novas dificuldades na relação dos alunos com seus professores a partir das aulas 
remotas

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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3.2 O direito à educação na percepção dos profissionais da educação/El 
derecho a educación na percepción de los profesionales de la 
educación 

 
Tabela – Durante a suspensão das aulas presenciais como uma das medidas de proteção contra o 
contágio da COVID19, houve continuidade das aulas, de modo remoto? 

CONTINUIDADE REMOTA n. % 
Sim, imediatamente na primeira semana de suspensão das aulas presenciais. 63 42,9 
Sim, a partir da segunda semana de suspensão das aulas presenciais. 43 29,3 
Sim, a partir da terceira semana de suspensão das aulas presenciais. 20 13,6 
Sim, a partir da quarta semana de suspensão das aulas presenciais. 18 12,2 
A partir da 8ª semana. 1 0,7 
Não sabe. 1 0,7 
Não houve continuidade. 1 0,7 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – Durante a suspensão das aulas presenciais como uma das medidas de proteção contra o 
contágio da COVID19, houve continuidade das aulas, de modo remoto? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Participou da decisão de como seria o encaminhamento das atividades de trabalho no 
período da pandemia?  

PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES n. % 
Não participei. 31 21,1 
Sim, parcialmente. 57 38,8 
Sim, totalmente. 59 40,1 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Participou da decisão de como seria o encaminhamento das atividades de trabalho no 
período da pandemia?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Como se sentiu ao iniciar as atividades de trabalho de modo remoto?  

SENTIMENTO INICIAL n. % 
Em dúvida. 76 30,4 
Inseguro(a). 75 30,0 
Motivado(a). 53 21,2 
Preparado(a). 12 4,8 
Despreparado(a). 32 12,8 
Não participou. 1 0,4 
Tensão. 1 0,4 

TOTAL 250 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Como se sentiu ao iniciar as atividades de trabalho de modo remoto?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Qual foi a maior necessidade/dificuldade que sentiu ao iniciar as atividades de trabalho 
remotas?  

NECESSIDADE INICIAL n. % 
Domínio dos recursos online. 53 15,5 
Replanejar as atividades para adequar ao ensino remoto. 102 29,8 
Realizar as correções e dar devolutivas das atividades realizadas pelos estudantes. 43 12,6 
Organizar atividades de avaliação para o ensino remoto. 39 11,4 
Interagir com os estudantes remotamente. 81 23,7 
Realizar o trabalho coletivo da escola, com colegas e coordenação. 24 7,0 

TOTAL 342 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Qual foi a maior necessidade/dificuldade que sentiu ao iniciar as atividades de trabalho 
remotas?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela – Sua escola/rede ofereceu suporte para continuidade de suas atividades profissionais? 
APOIO DA ESCOLA n. % 

Sim. 140 95,2 
Não. 7 4,8 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Sua escola/rede ofereceu suporte para continuidade de suas atividades profissionais? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela – Considerando a pergunta anterior, em caso afirmativo, qual a forma de suporte para a 
realização das atividades remotas.  

SUPORTE DA ESCOLA n. % 
Formações online sobre a modalidade e recursos para aulas remotas. 91 22,6 
Orientação para planejamento e desenvolvimento das aulas remotas. 90 22,3 
Plataforma para acesso e organização online das disciplinas e atividades. 87 21,6 
Orientações para gravação de videoaulas. 74 18,4 
Disponibilização de materiais com orientações (cadernos, apostilas e livros). 48 11,9 
Abertura da equipe diretiva para apoio e escuta das sugestões dos docentes. 3 0,7 
Criação de grupos interdisciplinares de docentes (grupos de Whatsapp). 3 0,7 
Não resposta. 7 1,7 

TOTAL 403 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Considerando a pergunta anterior, em caso afirmativo, qual a forma de suporte para a 
realização das atividades remotas.  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela – As aulas remotas da escola foram realizadas de forma: 

FORMATO DAS AULAS n. % 
Ambas as formas. 72 49,0 
Assíncrona: os professores disponibilizaram as aulas e os estudantes assistem 
conforme suas possibilidades de horários. 50 34,0 

Síncrona: os professores e estudantes interagiram em tempo real, via plataformas 
online, respeitando os horários das aulas presenciais. 24 16,3 

Nenhuma das formas. 1 0,7 
TOTAL 147 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico – As aulas remotas da escola foram realizadas de forma: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela – No que concerne à aprendizagem, nos estudos realizados durante a suspensão das aulas, 
os estudantes: 

NÍVEL DE DIFICULDADE n. % 
Apresentaram mais dificuldades do que nas aulas presenciais na escola. 120 81,6 
Apresentaram o mesmo tipo de dificuldade que tinham nas aulas presenciais na 
escola. 14 9,5 

Não demonstraram dificuldades específicas. 7 4,8 
Não sei dizer. 6 4,1 
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TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela – No que concerne à aprendizagem, nos estudos realizados durante a suspensão das aulas, 
os estudantes: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela – Na realização dos estudos em casa durante a suspensão de aulas, os estudantes: 

TIPOS DE DIFICULDADE n. % 
Tiveram dificuldade em acessar as aulas e os materiais online. 107 27,4 
Demonstraram menor motivação para os estudos. 100 25,6 
Demoravam mais para compreender as atividades programadas. 91 23,3 
Tiveram maior necessidade de contato e devolutiva dos professores. 66 16,9 
Apresentaram maior autonomia na realização das atividades. 23 5,9 
Pouco apoio familiar. 1 0,3 
Não soube dizer. 2 0,5 

TOTAL 390 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Na realização dos estudos em casa durante a suspensão de aulas, os estudantes: 
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Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

Tabela – Neste tempo em casa, quando os estudantes tiveram dúvidas na realização de suas 
atividades escolares, eles resolveram:  

RESOLVER DÚVIDAS n. % 
Pedindo ajuda aos professores. 115 29,6 
Consultando à internet, livros e outros materiais disponíveis em casa. 87 22,4 
Pedindo ajuda aos familiares. 86 22,1 
Pedindo ajuda aos colegas. 58 14,9 
Sozinhos(as). 25 6,4 
Não sei dizer. 18 4,6 

TOTAL 389 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Neste tempo em casa, quando os estudantes tiveram dúvidas na realização de suas 
atividades escolares, eles resolveram:  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela – As atividades de ensino utilizadas no período das aulas remotas: 

ATIVIDADES DE ENSINO  n. % 
Em partes as mesmas. 105 71,4 
Totalmente diferentes. 41 27,9 
As mesmas atividades. 1 0,7 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico – As atividades de ensino utilizadas no período das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 

29,6

22,4 22,1

14,9

6,4 4,6

Pedindo ajuda
aos

professores.

Consultando à
internet, livros e
outros materiais
disponíveis em

casa.

Pedindo ajuda
aos familiares.

Pedindo ajuda
aos colegas.

Sozinhos(as). Não sei dizer.

71,4

27,9

0,7

Em partes as mesmas. Totalmente diferentes. As mesmas atividades.



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        93 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

 
  



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        94 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

Tabela – As formas de avaliação da aprendizagem utilizadas no período das aulas remotas: 
PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS  n. % 

Em partes as mesmas. 78 53,1 
Totalmente diferentes. 67 45,6 
As mesmas avaliações. 2 1,4 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – As formas de avaliação da aprendizagem utilizadas no período das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 

Tabela – Os resultados (notas ou conceitos) de aprendizagem dos estudantes, durante a realização 
das aulas remotas: 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM n. % 
Foram piores. 59 40,1 
Os mesmos resultados. 36 24,5 
Não sei dizer. 35 23,8 
Foram melhores. 17 11,6 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 

Gráfico – Os resultados (notas ou conceitos) de aprendizagem dos estudantes, durante a realização 
das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Considera que as atividades remotas planejadas pela rede/instituição na qual trabalha 
consideraram a realidade (contexto familiar e socioeconômico) dos estudantes?  

CONTEXTUALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES REMOTAS n. % 
Sim, de forma plena. 60 40,3 

Considera-se âmbitos situacional, familiar e cultural. 5 3,4 
Ações realizadas considerando cada caso. 2 1,3 
Acompanhamento dos profissionais da educação para conhecer e atuar sobre as 
realidades. 2 1,3 

Abordou-se de modo inicial as necessidades imediatas. 1 0,7 
Desenho de atividades que não implicassem em custo, deslocamento e materiais 
inviáveis. 1 0,7 

Todas as atividades são adaptadas considerando a falta de acesso às tecnologias. 1 0,7 
Sim, com algumas limitações. 60 40,3 
Limitações na conectividade e equipamentos. 9 6,0 
Dificuldade de garantir aprendizagem sem suprimento de necessidades básicas. 3 2,0 
Existiram dificuldades iniciais. 1 0,7 

Sim. 2 1,3 
Não sei dizer. 1 0,7 
Não. 1 0,7 

TOTAL 149 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Considera que as atividades remotas planejadas pela rede/instituição na qual trabalha 
consideraram a realidade (contexto familiar e socioeconômico) dos estudantes?  

 
 

 
Gráfico – Contextualização das atividades de forma plena

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Contextualização das atividades com algumas limitações  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela – A mudança para as aulas remotas criou novas dificuldades na relação entre professores e 
alunos?  

NOVAS DIFICULDADES n. % 
Não 54 36,7 
Sim 93 63,3 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021)  
 
 
Gráfico – A mudança para as aulas remotas criou novas dificuldades na relação entre professores e 
alunos?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela – Segundo seu conhecimento, os estudantes de sua escola/rede de ensino têm acesso à 
computador com conexão à internet nas suas casas? 

COMPUTADOR COM INTERNET n. % 
Maioria NÃO tem acesso: mais de 65% sem acesso 35 23,8 
Sim, boa parte tem: cerca de 65% 31 21,1 
Meio termo, cerca da metade tem acesso 31 21,1 
Quase totalidade NÃO tem acesso: mais de 80% sem acesso 27 18,4 
Sim, a maioria: mais de 80% dos alunos 22 15,0 
Não resposta. 1 0,7 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Segundo seu conhecimento, os estudantes de sua escola/rede de ensino têm acesso à 
computador com conexão à internet nas suas casas? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Segundo seu conhecimento, os estudantes de sua escola/rede de ensino têm acesso à 
celular com conexão à internet? 

CELULAR COM INTERNET n. % 
Sim, a maioria: mais de 80% dos alunos 41 27,9 
Sim, boa parte tem: cerca de 65% 41 27,9 
Meio termo, cerca da metade tem acesso 30 20,4 
Maioria NÃO tem acesso: mais de 65% sem acesso 25 17,0 
Quase totalidade NÃO tem acesso: mais de 80% sem acesso 9 6,1 
Não resposta. 1 0,7 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico – Segundo seu conhecimento, os estudantes de sua escola/rede de ensino têm acesso à 
celular com conexão à internet? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela – Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

CONSEQUÊNCIAS SAÚDE DA CRIANÇA n. % 
Não. 22 15,0 
Não sabe dizer. 1 0,7 
Não resposta. 1 0,7 
Sim. 123 83,7 
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TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Recebeu orientação sobre como encaminhar situações de falta de recursos básicos, por 
parte dos alunos, nesse período de pandemia? Se sim, poderia listar quais orientações?  

ORIENTAÇÕES SOBRE FALTA DE RECURSOS n. % 
Não 52 35,4 
Não resposta. 1 0,7 
Sim 94 63,9 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-
2021)Gráfico  – Recebeu orientação sobre como encaminhar situações de falta de recursos básicos, 
por parte dos alunos, nesse período de pandemia? Se sim, poderia listar quais orientações?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Recebeu orientação sobre como encaminhar situações de violência contra à criança, 
nesse período de pandemia? Se sim, poderia listar quais orientações?  

ORIENTAÇÕES VIOLÊNCIA n. % 
Não 64 43,5 
Sim 83 56,5 

Encaminhar para o serviço especializado da escola. 18 30,5 
Informar a equipe da escola. 12 20,3 
Palestras e capacitações. 9 15,3 
Repassar para órgãos competentes (ex. Conselho Tutelar). 4 6,8 
Protocolos de entidades educacionais ou de proteção. 3 5,1 
Protocolos da escola. 2 3,4 
Recursos audiovisuais. 2 3,4 
Troca de experiência com colegas 2 3,4 
Encaminhar via email/planilha a equipe responsável. 2 3,4 
Campanhas institucionais (como o Defenda-se) 1 1,7 
Ouvir as partes. 1 1,7 
Realizar chamadas telefônicas para identificar como estão. 1 1,7 
Encaminhar à rede de proteção, por meio da ficha de notificação 1 1,7 
Já sabia como atuar. 1 1,7 

15
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83,7
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TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
  



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        101 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

Tabela – Recebeu orientação sobre como encaminhar situações de violência contra à criança, 
nesse período de pandemia? Se sim, poderia listar quais orientações?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico - Tipo de orientação para abordagem de situações de violência  

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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4 O DIREITO À SAÚDE SEGUNDO AS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS/. EL 
DERECHO A LA SALUD SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS 

 
Neste bloco, as questões abrangem a garantia do direito à saúde, considerando 

o acesso e as condições de atendimento e tratamento de saúde nos serviços públicos. 

São também considerados os efeitos, as mudanças no cotidiano e as sensações 

percebidas como decorrentes do período de distanciamento social sobre a saúde e 

bem-estar. 
En este bloque, los temas abarcan la garantía del derecho a la salud, considerando el 

acceso y las condiciones de atención y tratamiento de la salud en los servicios públicos. 

También se consideran los efectos, los cambios en la vida diaria y las sensaciones percibidas 

como resultado del período de desapego social sobre la salud y el bienestar. 

 
4.1 O direito à saúde na percepção dos estudantes/ El derecho a salud na 

percepción de los estudiantes  
 
Tabela – Considera que seu direito à saúde é garantido de modo:  

DIREITO À SAÚDE - ESCALA GERAL 
n. % 

10 - Excelente 154 30,6 
9 71 14,1 
8 74 14,7 
7 72 14,3 
6 39 7,7 
5 61 12,1 
4 10 2,0 
3 10 2,0 
2 6 1,2 

1 - Insuficiente 7 1,4 
TOTAL  504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
Gráfico – Considera que seu direito à saúde é garantido de que modo: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Quando precisa de atendimento médico, costuma utilizar: (pode marcar mais de uma 
opção). 

ATENDIMENTO MÉDICO GERAL 
n. % 

Hospital Público, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital Público de 
Urgência. 373 48,4 

UBS (Unidade básica de saúde ou "postinho") - sistema público. 184 23,9 
Instituciones de salud públicas (dispensario en Argentina e Consultorio de Salud 
(SAPU) en Chile). 84 10,9 

Plano de saúde em hospitais ou clínica particular. 38 4,9 
Pago pela consulta em hospitais ou clínica particular.  37 4,8 
Uso serviço de saúde filantrópico ou beneficentes. 20 2,6 
Servicio de salud en la escuela. 10 1,3 
Servicio de salud brindado por una organización sindical. 8 1,0 
EPS - sistema contributivo (en Colombia). 5 0,6 
Automedicação, tratamentos caseiros, farmácias. 4 0,5 
Raramente ou não utiliza atendimento médico. 3 0,4 
Não sabe. 3 0,4 
Não resposta. 1 0,1 

TOTAL (respostas) 770 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Quando precisa de atendimento médico, costuma utilizar:  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Considera o sistema de saúde no qual é atendido quando tem problema de saúde 
(médicos e demais profissionais, tratamentos, procedimentos e remédios): 

QUALIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE GERAL 
n. % 

10 - Excelente 84 16,7 
9 66 13,1 
8 108 21,4 
7 75 14,9 
6 65 12,9 
5 68 13,5 
4 19 3,8 
3 8 1,6 
2 5 1,0 

1 - Ruim 6 1,2 
TOTAL  504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico – Considera o sistema de saúde no qual é atendido quando tem problema de saúde 
(médicos e demais profissionais, tratamentos, procedimentos e remédios): 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Quando atendido nos serviços de saúde, costuma:  

PARTICIPAÇÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO GERAL 
n. % 

Receber informações sobre seu estado de saúde e tratamento. 423 51,6 
Ser ouvido pelos profissionais da saúde. 282 34,4 
Emitir opiniões. 86 10,5 
Nenhuma das alternativas anteriores. 22 2,7 
Outros. 5 0,6 
Informações fornecidas aos familiares. 1 0,1 
Não sabe. 1 0,1 

TOTAL (respostas) 820 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Quando atendido nos serviços de saúde, costuma:  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Observa consequências da pandemia para a saúde emocional das crianças e adolescentes? 

Opções n. % 
Não. 110 21,8 
Sim (geral): 393 78,0 
TOTAL 504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Tipos de consequências da pandemia para a saúde emocional das crianças e adolescentes 

Tipos de consequências n. % 
Ansiedade. 126 25,9 
Estresse. 100 20,6 
Medo; medo de adoecer. 63 13,0 
Irritação; raiva. 49 10,1 
Depressão. 28 5,8 
Tristeza. 18 3,7 
Desconforto por não sair. 8 1,6 
Dúvida; insegurança. 8 1,6 
Isolamento. 7 1,4 
Cansaço. 6 1,2 
Conflitos familiares 6 1,2 
Instabilidade de humor. 5 1,0 
Baixo rendim. escolar. 4 0,8 
Frustração; insuficiência. 4 0,8 
Insônia. 4 0,8 
Rebeldia; imperatividade. 4 0,8 
Saudade. 4 0,8 
Sobrecarga; pressão. 4 0,8 
Solidão. 4 0,8 
Baixa autoestima. 3 0,6 
Crises de pânico. 3 0,6 
Desmotivação. 3 0,6 
Tédio. 3 0,6 
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Angústia. 2 0,4 
Aumento de peso. 2 0,4 
Inquietação. 2 0,4 
Tentativa de suicídio. 2 0,4 
Aproximação da família. 1 0,2 
Aumento uso de celular. 1 0,2 
Crises identitárias. 1 0,2 
Desejo de voltar a rotina habitual. 1 0,2 
Desesperança. 1 0,2 
Desorganização. 1 0,2 
Esgotamento mental. 1 0,2 
Fadiga muscular. 1 0,2 
Mais tranquilidade que na escola. 1 0,2 
Não praticar esportes. 1 0,2 
Queda de cabelos. 1 0,2 
Resiliência. 1 0,2 
Violência. 1 0,2 

Não resposta. 1 0,2 
TOTAL 504 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico – Observa consequências da pandemia para a saúde emocional das crianças e 
adolescentes? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráficos – Tipos de consequências da pandemia para a saúde emocional das crianças e adolescentes 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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4.2 O direito à saúde na percepção dos profissionais da educação / El 
derecho a salud na percepción de profesionales de educación  

 

Tabela – Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

CONSEQUÊNCIAS SAÚDE DA CRIANÇA n. % 
Não. 22 15,0 
Não sabe dizer. 1 0,7 
Não resposta. 1 0,7 
Sim. 123 83,7 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Nota: a lista de consequências se encontra no quadro ao final deste item 4.2 
Nota: La lista de consecuencias se encuentra no cuadro al final de 4.2. 

 
Tabela – Sua instituição já contou com ações do Programa Saúde na Escola, da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2018)? / ¿Su institución ya contó con 
acciones de algún programa o política nacional de salud en la escuela, colegio? 
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA TOTAL %  
Sim. 65 44,2 
Não. 17 11,6 
Não sei informar. 65 44,2 

TOTAL 147 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-
2021) 

 
 

Gráfico – Sua instituição já contou com ações do Programa Saúde na Escola, da Política Nacional 
de Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2018)? / ¿Su institución ya contó con 
acciones de algún programa o política nacional de salud en la escuela, colegio? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Já observou na instituição em que você trabalha, o desenvolvimento das práticas abaixo?  
PRÁTICAS NA ESCOLA n. %  

Desenvolvimento de atividades lúdicas para promoção da saúde. 135 37,9 
Identificação precoce e oportuna de problemas de saúde, no desenvolvimento e na 
aprendizagem. 

100 28,1 

Qualificação dos profissionais da saúde e educação, famílias e comunidade local. 56 15,7 
Estruturação de estratégias que evitem a medicalização das dificuldades escolares. 54 15,2 
Não observo nenhuma das práticas listadas. 9 2,5 
Não resposta. 2 0,6 

TOTAL (respostas) 356 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Já observou na instituição em que você trabalha, o desenvolvimento de práticas de cuidado 
da saúde dos estudantes – conforme relacionadas 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Quadro – Consequências da pandemia na saúde de crianças e adolescentes – América latina 
Local: GERAL                 Grupo: Profissionais da Educação/ Profesionales de la Educación 
Questão/ Pregunta: Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou 
emocional das crianças e adolescentes? Se sim, qual? 
¿Ha observado alguna consecuencia de la pandemia para la salud física y/o emocional de los niños, 
niñas y adolescentes? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya su respuesta en “Otros”). 
Respostas códigos 
Sim/sí – 30 veces  
Sí, En la salud emocional, se sienten tristes de poder juntarse a compartir distintas 
actividades que antes se hacían en la presencialidad. 

EDU_AR_002 

Sí, Ansiedad depresion EDU_AR_003 
Sí, Falta de socialización, no querer ver ni interactuar con los demás EDU_AR_005 
Sí, consecuencias psicológicas de encierro y no socialización, y consecuencias 
física en el NO ejercitarse 

EDU_AR_006 

Sí, Estrés, cansancio EDU_AR_007 
Sí, Irritabilidad- desgano EDU_AR_008 
Sí, Desmotivacion generalizada por parte de los alumnos EDU_AR_009 
Alumnos deprimidos EDU_AR_013 
Sí, Depresión, fobia social, desgano, obesidad. EDU_AR_014 
Sí, El encierro generó dudas, temores, angustias, etc EDU_AR_015 
Sí, La depresión. el desgano EDU_AR_016 
Sí, Estres, agotamiento, desgano EDU_AR_019 
Sí, Ansiedad Inestabilidad emocional EDU_AR_020 
Sí, LA FALTA DE LA VINCULACION CON EL OTRO EDU_AR_021 
Sí, Tristeza, desmotivación EDU_AR_022 
Sí, El desarrollo social en diferentes ámbitos de los alumnos/as es esencial en el 
desarrollo personal, al no tenerlos se ve afectado ambos aspectos. 

EDU_AR_023 

Sí, Tristeza, angustia, desesperanza EDU_AR_025 
Sí, Muchos sufren estres, ansiedad EDU_AR_026 
Sí, Desánimo, fatiga, desinteees por el futuro EDU_AR_028 
Se sienten solos y desprotegidos EDU_AR_029 
Sim, Sentimenos de menos valia, depressão, ansiedade, angustia, trabalhos 
domesticos, falta de convivio com os amigos EDU_BR_032 

Sim, Alunos com o emocional abalado, depressão EDU_BR_033 
Sim, Situação de ansiedade prejudicando a aprendizagem. EDU_BR_034 
Sim, Desmotivação. EDU_BR_036 
solidão, tristeza, impaciência. EDU_BR_038 
Sim, Fragilidade emocional; vulnerabilidade em casa; trabalho infantil. EDU_BR_039 
Sim, Ansiedade, solidão EDU_BR_040 
Sim, Mental, emocional EDU_BR_042 
Sim, Ansiedade e desânimo EDU_BR_044 
Sim, Alguns ganharam muito peso devido à ansiedade (comer mais) e 
sedentarismo. EDU_BR_045 

Sim, Crianças com processos depressivos EDU_BR_047 
Sim, Emocional EDU_BR_048 
Sim, Medo, frustração, insegurança, caos. Momentos de descontrole emocional e 
de fragilidade. Longe do amparo da escola e sem as amizades ao redor. Nossas 
famílias não estavam acostumadas a terem suas crianças por perto, por tanto 
tempo. 

EDU_BR_049 

Sim, incertezas, falta de ânimo. EDU_BR_051 
Sim, Ansiedade, depressão e desmotivação pelos estudos EDU_BR_052 
Sim, Ansiedade EDU_BR_054 
Sim, Ansiedade, trabalho infantil, possível evasão escolar EDU_BR_055 
Sim, Crise de ansiedade EDU_BR_065 
Sim, Insegurança, carencia, menos interesse . EDU_BR_066 
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Sim, Como alguns não conseguiram associar, ainda, o espaço de casa ao espaço 
de escola, muitos aguardam o retorno das aulas presenciais para se dedicarem, 
efetivamente, aos estudos. 

EDU_BR_068 

Sim, Obesidade, medo, angústia EDU_BR_071 
Sim EDU_BR_072 
Sim, Muitos estão passando por dificuldades emocionais. EDU_BR_073 
Sim, ansiedade, sem disposição para realização de atividades, engordaram e 
ficaram mais desatentos. EDU_BR_074 

Sim, Ansiedade EDU_BR_076 
Sim, Postura , saúde física e mental, aumento considerável do sedentarismo e 
gordura corporal. EDU_BR_077 

Sim, Ansiedade EDU_BR_078 
Sim, Falta de interesse aos estudos. EDU_BR_079 
Sim, Cansaço físico, mental, falta de ânimo, ausência de participação. EDU_BR_083 
Sim, ANSIEDADE. EDU_BR_084 
Sim, Ansiedade, fragilidade emocional e isolamento. EDU_BR_085 
Sim, Depressão, ansiedade. EDU_BR_088 
Sim, crises de ansiedades. EDU_BR_089 
Sim, ansiedade e desânimo. EDU_BR_095 
Sim, Depressão EDU_BR_097 
Sim, Relatos de estudantes com depressão e crises de ansiedade. EDU_BR_098 
Sim, O indice de depressão alto EDU_BR_099 
Sim, Observo mesmo nas avaliações que os estudantes um certo desinteresse 
pelas atividades, e um certo desanimo. EDU_BR_100 

Sim, Queda de rendimento, bilhetes escritos nas avaliações expressando muita 
saudade. EDU_BR_101 

Sim, Falta de motivação pela ausência do professor e colegas. EDU_BR_102 
Sim, Depressão, angústia. EDU_BR_103 
Sim, A pandemia afetou de várias formas a vida humanas, mas é possível 
identificar danos na saúde física e emocional, devido as mudanças drástica no 
estilo de vida das pessoas. As relações pessoais dentro do espaço familiar 
precisaram ser fortalecidas, o que antes não acontecia, pois ficavam muito tempo 
fora de casa. 

EDU_BR_104 

Sim, Estresse, ansiedade, irritabilidade...... EDU_BR_106 
Sí, problemas de salud mental (ansiedad, depresión y angustia ) EDU_CH_107 
Sí, Incertidumbre y ansiedad EDU_CH_108 
Sí, aumento de peso corporal. EDU_CH_109 
Sí, Pasividad, depresión, indiferencia EDU_CH_111 
Sí, en los alumnos, tanto el aislamiento como la muerte de familiares ha hecho que 
alumnos que siempre han sido destacados, bajen su nivel educacional o no figuren 

EDU_CH_112 

Sí, mayor ansiedad y nivel de estres EDU_CH_113 
Para los niños que viven situaciones complicadas por disfuncionalidad de sus 
hogares esto no ha sido beneficioso para ellos, según he podido observar por la 
cantidad de denuncias que ha realizado la encargada de Protección. 

EDU_CH_114 

Sí, Alteraciones de sueño, alimentación, falta de hábitos saludables, vulneración de 
su derecho a la salud 

EDU_CH_115 

No, Sí EDU_CO_116 
Sí, Depresión, estrés y disminución de actividad física. EDU_CO_118 
Sí, Mayor estres, menos tiempo para descansar y mas enfermedad EDU_CO_119 
Sí, Desmotivación y dificultades familiares EDU_CO_121 
Sí, Tienen temor a enfermarse o a que se enferme algún familiar EDU_CO_125 
Sí, sociabilidad EDU_CO_126 
Sí, Menos motivados para asistir a las clase, aumento de solicitud de atención en 
psicología escolar, menor sentido de las responsabilidad 

EDU_CO_128 

Sí, Depresión, distracción. EDU_MX_129 
Sí, Cargan con muchas emociones EDU_MX_130 
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Sí, La perdida de familiares ha afectado el desarrollo personal, emocional y 
académico de los alumnos. 

EDU_MX_132 

Sí, Estrés. EDU_MX_133 
Sí, trastorno del sueño (de día dormían y por la noche realizaban sus actividades) EDU_MX_135 
Sí, Se a sentido muy solitaria(tristeza) EDU_MX_136 
Sí, Aislamiento prolongado, cambio en los hábitos EDU_MX_137 
Sí, Se sienten desorientados y en encertidumbre de su futuro EDU_MX_139 
Sí, Emocional EDU_MX_140 
Sí, Falta de interés en las actividades EDU_MX_141 
Sí, mayor temor de estar junto a los demás EDU_MX_142 
Sí, Falta de animo e interes EDU_MX_143 
Sí, Están desmotivados EDU_MX_144 
Sí, La afectación por el encierro y por ver afectada la salud de sus familiares y 
amigos, en algunos casos fallecimientos de familiares. En algunos casos la poca 
actividad ha llevado a que suban de peso 

EDU_MX_145 

Sí, Obesidad EDU_MX_146 
Sí, En una clase una alumna mencionó que comenzaba a tener sintomas como la 
perdida del gusto y muchos escalofríos, además en su familia coemntó ya había 
algunos familiares enfermos. 

EDU_MX_147 

Total de respostas/ Respuestas totales: 124  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y el derecho a la salud en el contexto de la pandemia covid-19 (2020-
2021) 
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4.3 O direito à saúde na percepção dos profissionais da saúde/ El derecho 
a salud na percepción de profesionales de salud 

 
Tabela – Durante o período de isolamento e distanciamento social em prevenção à Covid-19, como 
realizou as suas atividades profissionais? 
ATIVIDADES PROFISSIONAIS DURANTE A PANDEMIA n. % 
Presencial 18 75, 
Online 4 16,7 
Presencial e Online 2 8,3 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Durante o período de isolamento e distanciamento social em prevenção à Covid-19, como 
realizou as suas atividades profissionais? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Participou da decisão de como seria o encaminhamento das atividades de trabalho no 
período da pandemia? 

PARTICIPAÇÃO NA DECISÃO n. % 
Totalmente 8 33,3 
Parcialmente 11 45,8 
Não participei 5 20,8 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Participou da decisão de como seria o encaminhamento das atividades de trabalho no 
período da pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Como se sentiu ao realizar as atividades de trabalho durante o período de isolamento e 
distanciamento social? 
SENTIMENTO AO REALIZAR AS ATIVIDADES DURANTE A PANDEMIA n. % 
Com Medo 8 26,7 
Inseguro(a) 11 36,7 
Preocupado(a) 1 3,3 
Motivado(a) 3 10 
Preparado(a) 7 23,3 

TOTAL 30 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Como se sentiu ao realizar as atividades de trabalho durante o período de isolamento e 
distanciamento social? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Nos atendimentos de saúde que realiza com crianças e adolescentes, você costuma: 

ATENDIMENTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES n. % 
Dar informações diretamente a criança ou adolescente 12 14,6 
Possibilitar que a criança ou adolescente emita opiniões 18 22 
Considerar o que foi falado pela criança ou adolescente 15 18,3 
Relatar para a criança ou adolescente quais ações estão sendo realizadas 17 20,7 
Orientar sobre o tratamento aos responsáveis pela criança ou adolescente. 20 24,4 

TOTAL 82 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Nos atendimentos de saúde que realiza com crianças e adolescentes, você costuma: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Forma de encaminhar asa atividades no atendimento com as crianças e adolescentes. 

DESCRIÇÃO DE COMO OCORREM AS SITUAÇÕES n. % 
Conversando e mostrando procedimentos  6 22,2 
Possibilitando a participação das crianças para melhoria do atendimento  6 22,2 
Orientação aos responsáveis 1 3,7 
Atendimento humanizado e diálogo  3 11,1 
Triagem, consulta e visita  7 25,9 
Resposta indiferente 4 14,8 

TOTAL 27 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Forma de encaminhar asa atividades no atendimento com as crianças e adolescentes 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela – Caso tenha realizado atividades de trabalho por meio remoto, quais foram suas maiores 
necessidades?  

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

Gráfico – Caso tenha realizado atividades de trabalho por meio remoto, quais foram suas maiores 
necessidades?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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NECESSIDADES  n. % 
Não atendi remotamente  15 55,6 
Domínio dos recursos online. 3 11,1 
Interagir com os pacientes remotamente. 6 22,2 
Cumprir todas as demandas decorrentes do contexto da pandemia 2 7,4 
Replanejar as atividades para adaptá-las ao modelo remoto 3 11,1 

TOTAL 29 100 
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Tabela – Sua instituição/unidade deu suporte em formação para a realização das suas atividades 
profissionais em situação de pandemia? 

SUPORTE EM FORMAÇÃO n. % 
Sim 21 87,5 
Não 3 12,5 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – Sua instituição/unidade deu suporte em formação para a realização das suas atividades 
profissionais em situação de pandemia? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela – Considerando a pergunta anterior, em caso afirmativo, indique qual a forma de suporte foi 
disponibilizada na formação. 

FORMA DE SUPORTE n. % 
Orientação para organização e desenvolvimento das atividades remotas. 14 40 
Formações online sobre modalidades e recursos para atendimento. 11 31,4 
Disponibilização de materiais com orientações 10 28,6 

TOTAL 35 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – Considerando a pergunta anterior, em caso afirmativo, indique qual a forma de suporte foi 
disponibilizada na formação. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Sua instituição/unidade ofereceu suporte em materiais e equipamentos para a realização 
das suas atividades profissionais em situação de pandemia? 

SUPORTE EM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS n. % 
Não 5 20,8 
Sim 19 79,2 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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das suas atividades profissionais em situação de pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Caso sua instituição tenha oferecido algum material para atividades remotas, indique quais: 

MATERIAL OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO n. % 
EPIS 4 36,4 
Cursos 2 18,2 
Eletrônicos (celular, computador) 2 18,2 
Recursos lúdicos 1 9,1 
Apoio médico  1 9,1 
Plano de contigências 1 9,1 

TOTAL 11 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Caso sua instituição tenha oferecido algum material para atividades remotas, indique quais: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – O que você sentiu mais falta na sua atuação como profissional da saúde durante a 
pandemia? 

SENTIU MAIS FALTA NA ATUAÇÃO n. % 
EPI (equipamentos de proteção individual). 3 6,7 
Infraestrutura e manutenção do local de atendimento. 14 31,1 
Ampliação do número de profissionais. 10 22,2 
Informação e transparência dos dados sobre a pandemia.  7 15,6 
Capacitação sobre o contexto da pandemia 2 4,4 
Leitos, respiradores, remédios, testes 3 6,7 
Campanhas de conscientização 6 13,3 

TOTAL 45 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – O que você sentiu mais falta na sua atuação como profissional da saúde durante a 
pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela – Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA n. % 
Não 6 25 
Sim 18 75 

Bruxismo 2 8 
Problemas digestivos 1 4 
Problemas odontológicos 1 4 
Ganho ou perda nutricional 2 8 
Medo 2 8 
Desmotivação 3 12 
Desatenção 1 4 
Tristeza 5 20 
Estresse 2 8 
Sociabilidade 2 8 
Ansiedade 4 16 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
  

6,7

31,1

22,2

15,6

4,4

6,7

13,3

EPI (equipamentos de proteção individual).

Infraestrutura e manutenção do local de
atendimento.

Ampliação do número de profissionais.

Informação e transparência dos dados sobre a
pandemia.

Capacitação sobre o contexto da pandemia

Leitos, respiradores, remédios, testes

Campanhas de conscientização



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        121 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

 
Gráfico – Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico –Tipos de consequências  da pandemia para a saúde física e/ou emocional das crianças e 
adolescentes  
 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela – Recebeu alguma orientação sobre como encaminhar situações de falta de recursos 
básicos, caso recebesse essa demanda de seus pacientes (crianças e adolescentes), nesse 
período de pandemia? 
ORIENTAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO - FALTA DE RECURSOS BÁSICOS n. % 
Sim 7 38,9 
Não 11 61,1 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Recebeu alguma orientação sobre como encaminhar situações de falta de recursos 
básicos, caso recebesse essa demanda de seus pacientes (crianças e adolescentes), nesse 
período de pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

 
Tabela – Recebeu alguma orientação sobre como encaminhar situações de violência contra à 
criança, caso recebesse essa demanda de seus pacientes, nesse período de pandemia? Se sim, 
poderia listar quais orientações? 

ORIENTAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO - VIOLÊNCIA n. % 
Sim 10 41,7 
Não 14 58,3 

TOTAL 24 100,0 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico – Recebeu alguma orientação sobre como encaminhar situações de violência contra à 
criança, caso recebesse essa demanda de seus pacientes, nesse período de pandemia? Se sim, 
poderia listar quais orientações? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Conhece o Programa Saúde na Escola, componente da PNAISC (BRASIL, 2018)? / ¿En 
su país hay algún programa o política de Salud en la Escuela? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya 
su respuesta en "Otros"). 

POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA n. % 
Sim 13 54,2 
Não 11 45,8 

TOTAL 24 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Conhece o Programa Saúde na Escola, componente da PNAISC (BRASIL, 2018)? / ¿En 
su país hay algún programa o política de Salud en la Escuela? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya 
su respuesta en "Otros"). 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
 
Tabela – Recebeu alguma orientação sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança - PNAISC (BRASIL, 2018) no local onde trabalha? Se sim, poderia listar quais orientações? 
/ ¿Recibió orientación sobre alguna política de atención a la salud de la crianza y adolescente en su 
lugar de trabajo? En caso afirmativo, ¿qué orientación recibió? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

ORIENTAÇÃO SOBRE POLÍTICA DE SAÚDE NA ESCOLA n. % 
Sim  3 12,5 
Não 21 87,5 

TOTAL 24 100,0 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico – Recebeu alguma orientação sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança - PNAISC (BRASIL, 2018) no local onde trabalha? Se sim, poderia listar quais orientações? 
/ ¿Recibió orientación sobre alguna política de atención a la salud de la crianza y adolescente en su 
lugar de trabajo? En caso afirmativo, ¿qué orientación recibió? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Os eixos indicados abaixo compõem o conjunto de estratégias da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2018). Com base nas suas experiências 
no local de trabalho, classifique a qualidade e efetividade de cada um deles, considerando a 
escala. 

EIXOS PNAISC Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
n. % n. % n. % n. % n. % 

Atenção humanizada e qualificada 
à gestação, ao parto, ao 
nascimento e ao recém-nascido 

1 4,2 5 20,8 9 37,5 4 16,7 5 20,8 

Aleitamento materno e alimentação 
complementar saudável 2 8,3 4 16,7 12 50 6 25 0 0 

Promoção e acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento 
integral 

2 8,3 3 12,5 12 50 6 25 1 4,2 

Atenção integral à criança com 
agravos prevalentes na infância e 
com doenças crônicas 

1 4,2 4 16,7 15 62,5 4 16,7 0 0 

Atenção integral à criança em 
situação de violências, prevenção 
de acidentes e promoção da cultura 
de paz 

1 4,2 7 29,2 9 37,5 7 29,2 0 0 

Atenção à saúde de crianças com 
deficiência ou em situações 
específicas e de vulnerabilidade 

3 16,7 4 22,2 8 44,4 3 16,7 0 0 

Vigilância e prevenção do óbito 
infantil, fetal e materno 3 12,5 6 25 9 37,5 6 25 0 0 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

 
Gráfico – Os eixos indicados abaixo compõem o conjunto de estratégias da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2018). Com base nas suas experiências 
no local de trabalho, classifique a qualidade e efetividade de cada um deles, considerando a escala. 
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Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Quais das práticas abaixo são estratégias adotadas pela instituição em que você 
trabalha? 

ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA INSTITUIÇÃO n. % 
Desenvolvimento de atividades lúdicas para promoção da saúde. 12 23,5 
Qualificação dos profissionais da saúde e educação, famílias e comunidade local. 13 25,5 
Estruturação de estratégias que evitem a medicalização das dificuldades escolares 3 5,9 
Identificação precoce e oportuna de problemas de saúde, no desenvolvimento e na 
aprendizagem. 18 35,3 

Não adotamos nenhuma das práticas listadas 5 9,8 
TOTAL 51 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico – Quais das práticas abaixo são estratégias adotadas pela instituição em que você 
trabalha? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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III. RELATÓRIO-VISÃO GERAL DOS DADOS DO BRASIL/ INFORME - VISIÓN 
GENERAL  DE DATOS DE BRASIL 

 
 
Nesta parte do relatório são apresentados os dados gerais que integram 

respostas do conjunto total dos sujeitos das quatro instituições no Brasil, duas em 

Surubim, no estado de Pernambuco, uma em Almirante Tamandaré no Paraná e uma em Santa 

Maria no Rio Grande do Sul. Os dados estão organizados em quatro grandes blocos: 1. 

Dados caracterizadores dos sujeitos; 2. Direitos da infância; 3. Direito à Educação; 4. 

Direito à Saúde. Cada bloco de dados apresenta as respostas por grupo de sujeitos 

participantes: Estudantes, Profissionais da Educação, Profissionais da Saúde, 

conforme as amostras específicas. 

 
Tabela – Amostra geral dos Estudantes no Brasil  

PAÍS Estudantes % 
Brasil PR 129 36,0 
Brasil PE EPM 84 23,5 
Brasil PE Mi 108 30,2 
Brasil RS 37 10,3 
  358 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

Tabela – Amostra geral dos Profissionais da Educação  no Brasil 
PAÍS PROF. EDUCAÇÃO % 

Brasil PR 24 31,2 
Brasil PE EP Municipal 13 16,9 
Brasil PE Marista 26 33,8 
Brasil RS 14 18,2 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela  – Amostra geral dos Profissionais da Saúde no Brasil 
PAÍS PROF. SAÚDE % 
Brasil PR 11 61,1 
Brasil PE  5 27,8 
Brasil RS 2 11,1 
  18 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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1 DADOS DE CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  
 
A coleta de dados abrangeu a escuta de três grupos de sujeitos estudantes, 

profissionais da educação e profissionais da saúde, cujas respostas são apresentadas 
em separado no relatório, iniciando pelos dados que caracterizam os participantes. 

O primeiro bloco de dados apresenta as respostas que permitem caracterizar as 
percepções dos participantes quanto à: idade, sexo, pertencimento étnico, 
escolaridade, condições de moradia, acesso à computador e internet, atividades que 
realizam, entre outras questões específicas para cada grupo de sujeitos. 

 

 
1.1 Dados de caracterização dos estudantes 
 
 Tabela – qual sua idade? 

IDADE n. % 
10 anos 3 0,8 
11 anos 26 7,3 
12 anos 61 17 
13 anos 98 27,4 
14 anos 104 29 
15 anos 43 12 
16 anos 13 3,6 
17 anos 7 2 
18 anos 3 0,8 

TOTAL 358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Qual sua idade? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Você se identifica com qual sexo? 

SEXO n. % 
Feminino 210 58,7 
Masculino 148 41,3 

TOTAL 358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Você se identifica com qual sexo? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela – Quanto à sua raça/cor, como se considera? 

COMO SE IDENTIFICA: (RAÇA – IBGE 
(BRASIL) n. % 

Amarelo. 6 1,7 
Branco. 165 46 
Indígena. 6 1,7 
Pardo. 131 36,6 
Preto. 17 4,7 
Não sei declarar. 26 7,3 
Prefiro não declarar. 7 2 

TOTAL 358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Quanto à sua raça/cor, como se considera? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Quantas pessoas moram na sua casa? 

QTD. MORADORES n. % 
2 pessoas. 26 7,3 
3 pessoas. 92 25,7 
4 pessoas. 136 38 
5 pessoas. 69 19,3 
6 pessoas. 23 6,4 
Mais de 6 pessoas. 12 3,4 

TOTAL 358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Quantas pessoas moram na sua casa? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 

1,7

46

1,7

36,6

4,7 7,3
2

Amarelo Branco Indígena Pardo Preto Não sei
declarar

Prefiro não
declarar

7,3

25,7

38

19,3

6,4 3,4

2 pessoas. 3 pessoas. 4 pessoas. 5 pessoas. 6 pessoas. Mais de 6
pessoas.



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        129 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

 
 
 
 
Tabela - Quantos cômodos têm na sua casa (contando o número total de quartos, sala, cozinha, 
banheiros, área de serviço, etc.)? 

N. DE CÔMODOS n. % 
1 cômodo. 3 0,8 
2 cômodos. 2 0,6 
3 cômodos. 5 1,4 
4 cômodos. 25 7 
5 cômodos. 83 23,2 
6 cômodos. 73 20,4 
7 cômodos. 67 18,7 
8 cômodos. 52 14,5 
Mais de 8 cômodos. 48 13,4 

TOTAL 358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Quantos cômodos têm na sua casa (contando o número total de quartos, sala, cozinha, 
banheiros, área de serviço, etc.)? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabela - Divide quarto com alguém? Se sim, digite na opção “Outros” com quem divide. 

DIVIDE QUARTO n. % 
Não. 182 50,7 
Sim (geral). 175 48,7 
Não resposta. 2 0,6 
TOTAL 359 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Com quem divide o quarto  

DIVIDE QUARTO n. % 
Irmãos. 99 54,4 
Mãe/Pai. 11 6 
Avós. 6 3,3 
Outros (ex.: abrigo). 2 1 
Primo(a). 2 1 
Todos os moradores. 1 0,5 
Namorado(a). 1 0,5 
Não especificou. 60 33 

TOTAL   
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Divide quarto com alguém? Se sim, digite na opção “Outros” com quem divide. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – Com quem divide o quarto. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela - Alguém na sua família tem problema de saúde?   

PROBLEMAS DE SAÚDE n. % 
Não. 208 57,8 
Sim (geral). 149 41,4 
Não resposta. 3 0,8 
TOTAL 360 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela – Problemas de saúde identificados na família.  

TIPOS DE PROBLEMAS DE SAÚDE n. % 
Hipertensão. 36 23 
Diabetes. 31 19,9 
Asma. 21 13,5 
Problemas cardíacos. 9 5,8 
Rinite. 6 4 
Problemas na tireoide. 3 1,9 
Depressão. 4 2,6 
Obesidade. 2 1,3 
Ansiedade. 3 1,9 
Câncer. 2 1,3 
Artrite reumatoide. 1 0,6 
Bronquite asmática. 2 1,3 
Bronquite. 2 1,3 
Celíase. 1 0,6 
Problema renal. 2 1,3 
Problema respiratório. 2 1,3 
Alergia respiratória. 1 0,6 
AVC (e consequências). 1 0,6 
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Alzheimer. 1 0,6 
Arritmia. 1 0,6 
Auto míope. 1 0,6 
Baixo número de plaquetas. 1 0,6 
Colesterol. 1 0,6 
Doença no esôfago (não especificado). 1 0,6 
DPOC. 1 0,6 
Endometriose. 1 0,6 
Esclerose múltipla. 1 0,6 
Espondilite anquilosante. 1 0,6 
Esquizofrenia. 1 0,6 
Hepatite autoimune. 1 0,6 
Hipoglicemia. 1 0,6 
Hipotensão. 1 0,6 
Tratamento hormonal. 1 0,6 
Infecção respiratória. 1 0,6 
Intolerância à lactose. 1 0,6 
Lapso de memória 1 0,6 
Lúpus eritematoso. 1 0,6 
Parkinson. 1 0,6 
Pessoa com deficiência. 1 0,6 
Problema na coluna. 1 0,6 
Usa oxigênio. 1 0,6 
Problemas no pulmão. 1 0,6 
Síndrome de Chron. 1 0,6 
Cansaço. 1 0,6 
Gordura nos rins. 1 0,6 

TOTAL 360 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Alguém na sua família tem problema de saúde? Se sim, saberia dizer qual é o problema de 
saúde?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Problemas de saúde identificados na família. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Precisa ajudar nos afazeres da casa? 
AFAZERES DA CASA n. % 

Ajudar em pequenas tarefas (como arrumar sua cama, lavar a louça). 281 65,5 
Cuidar de irmãos, primos, vizinhos. 52 12,1 
Limpa a casa. 78 18,1 
Não. 17 4 
Outros afazeres (cozinhar, ajudar no trabalho de algum familiar). 1 0,2 

TOTAL (respostas) 429 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico - Precisa ajudar nos afazeres da casa? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela - Realiza alguma atividade de trabalho fora de casa? 

TRABALHO n. % 
Não. 323 90,2 
Sim. 35 9,8 
TOTAL 358 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021 
 
 
Tabela – Tipos de atividades de trabalho fora de casa 

TIPOS DE ATIVIDADES DE TRABALHO n. % 
Não especificou. 20 57,1 
Empreendimento familiar. 4 11,4 
Atendente, garçom. 2 5,7 
Vendedor, repositor. 2 5,7 
Práticas esportivas. 1 2,9 
Cuidar de crianças. 2 5,7 
Costura em geral. 2 5,7 
Ajudar vizinhos; amigos. 1 2,9 
Ajudante de caminhoneiro. 1 2,9 

TOTAL   
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Realiza alguma atividade de trabalho fora de casa? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – Tipos de atividades de trabalho fora de casa 
 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Em sua casa, tem computador com conexão à internet? 

COMPUTADOR n. % 
Não. 144 40,2 
Sim. 210 58,7 
Somente internet. 3 0,8 
Às vezes. 1 0,3 

TOTAL  358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Em sua casa, tem computador com conexão à internet? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Tem acesso a celular com conexão à internet? 
CELULAR n. % 

Tenho meu próprio celular. 277 77,4 
Utilizo o celular de familiares. 72 20,1 
Tenho celular sem internet. 6 1,7 
Não tenho celular. 3 0,8 

TOTAL  358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Tem acesso a celular com conexão à internet? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Quantas televisões há em sua casa? 

TELEVISÃO n. % 
Nenhuma. 5 1,4 
Uma. 211 58,9 
Duas. 119 33,2 
Três ou mais. 23 6,4 

TOTAL  358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Quantas televisões há em sua casa? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Tem irmãos que estão estudando em casa, no período de distanciamento social? Se sim, 
digite na opção "Outros" quantos são os irmãos que estudam em casa. 

IRMÃOS ESTUDANTES n. % 
Não. 138 38,5 
Sim: 
Não especificou quantidade. 61 17 
Um. 91 25,4 
Dois. 57 15,9 
Três. 8 2,2 
Cinco ou mais. 3 0,8 

TOTAL  358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Tem irmãos que estão estudando em casa, no período de distanciamento social? Se sim, 
digite na opção "Outros" quantos são os irmãos que estudam em casa. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Condições do contexto 

CONDIÇÕES DO CONTEXTO n. % 
Água tratada. 322 27,4 
Coleta seletiva do lixo. 324 27,6 
Máscara, álcool em gel, sabão. 274 23,3 
Rede de esgoto. 247 21 
Nenhum dos anteriores. 5 0,4 
Poço artesiano. 1 0,1 
Não resposta. 1 0,1 

TOTAL (respostas) 1174 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Condições do contexto 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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1.2 Dados de caracterização dos profissionais da educação 
 
Tabela – Faixa etária dos profissionais da educação 

IDADE n. % 
Até 25 anos 2 2,6 
26 a 32 anos 24 31,2 
33 a 39 anos 27 35 
40 a 47 anos 14 18,2 
48 a 55 anos 7 9,1 
Mais de 55 anos 3 3,9 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Faixa etária dos profissionais da educação 
 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Qual a sua identificação quanto ao sexo? 

SEXO n. % 
Feminino 59 76,6 
Masculino 18 23,4 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Qual a sua identificação quanto ao sexo? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Quanto à sua raça/cor, conforme a indicação do IBGE (BRASIL), como você se considera? 

RAÇA n. % 
Amarelo. 1 1,3 
Branco. 48 62,3 
Pardo. 22 28,6 
Preto. 6 7,8 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Quanto à sua raça/cor, conforme a indicação do IBGE (BRASIL), como você se considera? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Alguém em sua família tem algum problema de saúde? Se sim, poderia dizer qual é o 
problema de saúde? 

DOENÇAS n. % 
Não 43 55,8 
Sim 34 44,2 

Pressão alta. 13 26,5 
Diabetes. 10 20,4 
Asma. 3 6,1 
Artrite reumatoide. 2 4,1 
Problemas cardíacos. 1 2,0 
Hipo/hipertireoidísmo. 1 2,0 
Alcoolismo. 1 2,0 
Alergia (não especificada). 1 2,0 
Arritmia cardíaca. 1 2,0 
Artrose. 1 2,0 
Bronquite. 1 2,0 
Câncer (não especificado). 1 2,0 
Câncer de pulmão. 1 2,0 
Depressão. 1 2,0 
Fibromialgia. 1 2,0 
Hérnia de disco lombar. 1 2,0 
Osteopenia. 1 2,0 
Termal de quiare tipo 1. 1 2,0 
Utiliza marcapasso. 1 2,0 
Não especificou. 6 12,2 

TOTAL 77 100 
   

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Alguém em sua família tem algum problema de saúde? Se sim, poderia dizer qual é o 
problema de saúde? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Tipos de problemas de saúde identificados na família 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Qual sua titulação máxima? 

TITULAÇÃO MÁXIMA n. % 
Graduação. 15 19,5 
Especialização. 50 64,9 
Mestrado. 12 15,6 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Qual sua titulação máxima? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Em qual Estado trabalha? 

ESTADO n. % 
Paraná 24 31,2 
Pernambuco 39 50,6 
Rio Grande do Sul 14 18,2 

TOTAL 77 100,0 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Em qual Estado trabalha? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - A escola na qual atua é:  

TIPO DE ESCOLA n. % 
Privada. 48 62,3 
Pública Municipal. 13 16,9 
Filantrópica. 10 13,0 
Escola social. 5 6,5 
Comunitária. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - A escola na qual atua é: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Há quanto tempo atua na área de educação? 
TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO n. % 
Até 2 anos. 1 1,3 
2 a 5 anos. 14 18,2 
6 a 10 anos. 22 28,6 
11 a 15 anos. 22 28,6 
16 a 20 anos. 7 9 
21 a 25 anos. 5 6,5 
26 a 30 anos. 3 3,9 
Mais de 30 anos. 3 3,9 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Há quanto tempo atua na área de educação? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Qual função exerce atualmente? 

FUNÇÃO EXERCIDA n. % 
Professor(a) EF/EM. 56 72,7 
Coordenador(a) pedag. 6 7,8 
Auxiliar pedagógico. 3 3,9 
Assistente social. 2 2,6 
Diretor(a). 1 1,3 
Educador(a). 3 3,9 
Orientador(a) educacional. 2 2,6 
Secretário(a). 1 1,3 
Analista de Comunicação. 1 1,3 
Analista de Pastoral. 1 1,3 
Orientador(a) de formação humana. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Qual função exerce atualmente? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Há quanto tempo atua nesta função? 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

Gráfico - Há quanto tempo atua nesta função? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Tem experiência como docente em quais níveis na Educação Básica? 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

Gráfico - Tem experiência como docente em quais níveis na Educação Básica? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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TEMPO NA FUNÇÃO n. % 
Até 2 anos. 11 14,5 
2 a 5 anos. 20 26,3 
6 a 10 anos. 16 21,1 
11 a 15 anos. 11 14,5 
16 a 21 anos. 10 13,2 
Mais de 21 anos. 8 10,5 

TOTAL 76 100 

EXPERIÊNCIA n. % 
Educação Infantil. 18 10,8 
Ens. Fund. 1 - anos iniciais. 27 16,3 
Ens. Fund. 2 - anos finais. 63 38 
Ensino Médio. 41 24,7 
Não tenho experiência docente. 17 10,2 

TOTAL 166 100 
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Tabela - Realiza alguma outra atividade de trabalho fora da área educacional? Se sim, qual é a sua 
atividade de trabalho? 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Realiza alguma outra atividade de trabalho fora da área educacional? Se sim, qual é a sua 
atividade de trabalho? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Outras atividades de trabalho fora da área educacional. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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OUTRA OCUPAÇÃO n. % 
Não. 61 79,2 
Sim. 16 20,8 

Não especificou. 2 12,5 
Psicologia clínica. 2 12,5 
Educador físico. 2 12,5 
Empreendedorismo. 2 12,5 
Teatro. 2 12,5 
Músico. 1 6,3 
Bombeira civil. 1 6,3 
Desenhista. 1 6,3 
Professor de música. 1 6,3 
Professora de dança. 1 6,3 
Vendedora. 1 6,3 

TOTAL 77 100 
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Tabela - Poderia indicar sua renda familiar? 

RENDA n. % 
Não informou. 1 1,3 
(≈R$1100) 1 salário mínimo. 4 5,2 
(>R$2200) 2 a 4 salários mínimos. 51 66,2 
(>R$5500) 5 a 7 salários mínimos. 18 23,4 
(>R$8800) 8 ou mais salários mínimos. 3 3,9 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Poderia indicar sua renda familiar? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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1.3 Dados de caracterização dos profissionais da saúde 
 
Tabela - Qual sua idade? 

IDADE n. % 
Até 25 anos 2 11,1 
26 a 32 anos 4 22,2 
33 a 39 anos 4 22,2 
40 a 47 anos 8 44,4 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico - Qual sua idade? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 

Tabela - Qual a sua identificação quanto ao sexo? 
SEXO n. % 

Feminino 16 88,9 
Masculino 2 11,1 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico - Qual a sua identificação quanto ao sexo? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Quanto à sua raça/cor, conforme a indicação do IBGE (BRASIL), como se considera? 
RAÇA n. % 

Branco 14 77,8 
Pardo 4 22,2 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Quanto à sua raça/cor, conforme a indicação do IBGE (BRASIL), como se considera? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Alguém em sua família tem alguma doença crônica? Se sim, poderia dizer qual é o 
problema de saúde?  

DOENÇAS n. % 
Sim 6 33,3 
Não 12 66,7 
Asma 1 16,7 
Hipertensão 1 16,7 
Tireoideopatia 1 16,7 
Não especificou 3 50 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico - Alguém em sua família tem alguma doença crônica? Se sim, poderia dizer qual é o 
problema de saúde?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021 
 
 
Gráfico – Tipos de doenças crônicas identificados na família 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Qual a sua profissão? 
PROFISSÃO n. % 

Enfermeiro 13 72,2 
Agente de Saúde 1 5,6 
Psicólogo 1 5,6 
Dentista 2 11,1 
Professora 1 5,6 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Qual a sua profissão? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Qual sua titulação máxima? 

TITULAÇÃO MÁXIMA n. % 
Ensino Médio 1 5,6 
Graduado 3 16,7 
Especialista 12 66,7 
Mestre 2 11,1 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Qual sua titulação máxima? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - A instituição de saúde na qual atua é: 

CARÁTER DA INSTITUIÇÃO n. % 
Pública 18 100 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Qual tipo de instituição? 

INSTITUIÇÃO n. % 
UBS - Atenção 1ª 16 88,9 
Sec. Saúde 1 5,6 
CREAS 1 5,6 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Qual tipo de instituição? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Em qual Estado trabalha? 
ESTADO n. % 

PR 11 61,1 
PE 5 27,8 
RS 2 11,1 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico - Em qual Estado trabalha? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Há quanto tempo atua na área da saúde? 
TEMPO DE ATUAÇÃO NA ÁREA DA SAÚDE n. % 

Até 1 ano 2 11,8 
2 anos 1 5,9 
5 anos 3 17,6 
8 anos 1 5,9 
10 a 15 anos 5 29,4 
16 a 20 anos 4 23,5 
21 a 25 anos 1 5,9 

TOTAL 17 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Há quanto tempo atua na área da saúde? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Há quanto tempo atua nesta função? 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

Gráfico - Há quanto tempo atua nesta função? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Na sua atividade profissional, atende ou já atendeu crianças e adolescentes, nas seguintes 
faixas etárias? 

FAIXA ETÁRIA DE ATENDIMENTO n. % 
0 a 2 anos 15 21,1 
2 a 5 anos 15 21,1 
5 a 9 anos 15 21,1 
9 a 13 anos 13 18,3 
14 a 18 anos 13 18,3 

TOTAL 71 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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TEMPO DE ATUAÇÃO NA FUNÇÃO ATUAL n. % 
Até 2 anos 3 16,7 
2 a 5 anos 7 38,9 
6 a 10 anos 3 16,7 
1 a 15 anos 1 5,6 
16 a 20 anos 2 11,1 
21 a 25 anos 2 11,1 

TOTAL 18 100 
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Gráfico - Na sua atividade profissional, atende ou já atendeu crianças e adolescentes, nas seguintes 
faixas etárias? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela – Faixa de renda familiar 

RENDA n. % 
1 salário mínimo 2 11,1 
2 a 4 salários  12 66,7 
5 a 7 salários 4 22,2 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Faixa de renda familiar 
 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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2 OS DIREITOS DA INFÂNCIA  
 
Nesse bloco, são coletadas as percepções sobre os direitos e sua garantia. Na 

primeira questão do bloco foram apresentados em lista, os direitos afirmados na 
Convenção dos Direitos da Criança (ONU, 1989), solicitando que indicassem quais 
são os direitos mais fundamentais para a vida de crianças e adolescentes no contexto 
presente. Em seguida as questões passaram a coletar as apreciações dos 
participantes quanto à garantia dos direitos da infância, solicitando avaliação em 
relação aos direitos de provisão, proteção e participação. E, por último são indagadas 
as percepções sobre as condições de vida das crianças e adolescentes nos contextos 
contemporâneos locais, nacionais e globais. E sob forma de questões abertas as 
perguntas sobre: o que entende por Direitos Humanos? O que considera como direito 
fundamental de todas as pessoas? 

 
 

2.1 Percepções dos estudantes sobre seus direitos 
 

Tabela - Escolha dentre os direitos garantidos para a infância, TRÊS que considera mais importantes 
na sua vida neste momento: estudantes 

DIREITOS MAIS FUNDAMENTAIS HOJE BRASIL 
n. % 

Educação. 217 21,7 
Saúde. 216 21,6 
Convivência em família. 154 15,4 
Vida. 73 7,3 
Proteção contra todas as formas de violência. 71 7,1 
Adoção (ter uma família). 56 5,6 
Liberdade de opinião e expressão. 55 5,5 
Esporte e lazer. 52 5,2 
Identidade. 13 1,3 
Informação. 22 2,2 
Proteção contra trabalho ilegal e exploração econômica. 14 1,4 
Liberdade de associação e crença. 14 1,4 
Convivência social (reintegração). 16 1,6 
Cultura. 12 1,2 
Profissionalização. 8 0,8 
Orientação em e para os DH. 5 0,5 
Nacionalidade. 1 0,1 

TOTAL (respostas) 999 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Escolha dentre os direitos garantidos para a infância, TRÊS que considera mais importantes 
na sua vida neste momento: estudantes 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Direitos de PROVISÃO: se relacionam à satisfação de suas necessidades básicas e ao seu 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em sua vida, 
considerando a escala. Estudantes 

DIREITOS DE PROVISÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Direito à alimentação. 5 1,4 3 0,8 42 11,7 112 31,3 196 54,7 
Direito à educação. 3 0,8 9 2,5 52 14,5 101 28,2 193 53,9 
Direito à moradia. 4 1,1 21 5,9 39 10,9 93 26,0 201 56,1 
Direito à saúde. 7 2,0 22 6,1 96 26,8 109 30,4 124 34,6 
Direito à família. 5 1,4 5 1,4 34 9,5 85 23,7 229 64,0 
Direito ao brincar. 5 1,4 18 5,0 54 15,1 113 31,6 168 46,9 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 

Gráfico - Direitos de PROVISÃO: se relacionam à satisfação de suas necessidades básicas e ao seu 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em sua vida, 
considerando a escala. Estudantes 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-
2021) 
 
 
 
  

1,4 0,8 1,1 2 1,4 1,40,8 2,5 5,9 6,1
1,4 5

11,7 14,5 10,9

26,8

9,5
15,1

31,3 28,2 26
30,4

23,7
31,6

54,7 53,9 56,1

34,6

64

46,9

Direito à
alimentação.

Direito à
educação.

Direito à
moradia.

Direito à saúde. Direito à família. Direito ao
brincar.

Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        154 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

 
 
 
Tabela - Direitos de PROTEÇÃO: se referem a sua segurança e proteção física e emocional. Indique 
o nível de garantia desse conjunto de direitos em sua vida, considerando a escala. Estudantes 

DIREITOS DE PROTEÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Sente-se seguro fisicamente. 14 3,9 21 5,9 85 23,7 111 31,0 127 35,5 
Sente-se seguro quanto à sua 
saúde. 

7 2,0 29 8,1 83 23,2 117 32,7 122 34,1 

Sente-se protegido contra 
xingamentos. 

26 7,3 56 15,6 115 32,1 66 18,4 95 26,5 

Sente-se seguro 
emocionalmente. 

37 10,3 50 14,0 103 28,8 77 21,5 91 25,4 

Sente-se respeitado na sua 
individualidade/privacidade. 

14 3,9 37 10,3 79 22,1 102 28,5 126 35,2 

Sente-se protegido contra todas 
as formas de violência. 

23 6,4 41 11,5 72 20,1 85 23,7 137 38,3 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Tabela - Direitos de PROTEÇÃO: se referem a sua segurança e proteção física e emocional. Indique 
o nível de garantia desse conjunto de direitos em sua vida, considerando a escala.Estudantes 

 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Direitos de PARTICIPAÇÃO: consideram oportunidades de emitir sua opinião e contribuir 
nas decisões sobre questões da sua vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em 
sua vida, considerando a escala. Estudantes 

DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Liberdade de expressão em casa.  9 2,5 18 5,0 85 23,7 100 27,9 146 40,8 
Liberdade de expressão na 
escola. 

3 0,8 29 8,1 92 25,7 104 29,1 130 36,3 

Direito de participar em casa. 4 1,1 12 3,4 51 14,2 122 34,1 169 47,2 
Direito de participar na escola. 6 1,7 16 4,5 55 15,4 111 31,0 170 47,5 
Direito de decidir em casa. 15 4,2 43 12 111 31,0 106 29,6 83 23,2 
Direito de decidir na escola. 18 5,0 32 8,9 122 34,1 112 31,3 74 20,7 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Direitos de PARTICIPAÇÃO: consideram oportunidades de emitir sua opinião e contribuir 
nas decisões sobre questões da sua vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos em 
sua vida, considerando a escala. Estudantes 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-
2021) 
 
 
Tabela - Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no lugar em que vive 
são: Estudantes 

CONDIÇÃO DE VIDA LOCAL BRASIL 
n. % 

10 - Excelentes 53 14,8 
9 47 13,1 
8 80 22,3 
7 51 14,2 
6 48 13,4 
5 63 17,6 
4 6 1,7 
3 3 0,8 
2 1 0,3 
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TOTAL  358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no lugar em que vive 
são: Estudantes 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no país em que vive são: 
estudantes 

CONDIÇÃO DE VIDA PAÍS BRASIL 
n. % 

10 - Excelentes 14 3,9 
9 22 6,1 
8 38 10,6 
7 65 18,1 
6 76 21,2 
5 76 21,2 
4 34 9,5 
3 14 3,9 
2 6 1,7 

1 - Insuficientes 13 3,6 
TOTAL (respostas) 358 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no país em que vive 
são: Estudantes 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no mundo são: 
Estudantes 

CONDIÇÃO DE VIDA MUNDO BRASIL 
n. % 

10 - Excelentes 11 3 
9 13 3,6 
8 36 10 
7 56 15,6 
6 60 16,8 
5 90 25,1 
4 35 9,8 
3 24 6,7 
2 10 2,8 

1 - Insuficientes 23 6,4 
TOTAL  358 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Em sua opinião, as condições de vida das crianças e adolescentes no mundo são:  
Estudantes 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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2.2 Percepções dos Profissionais da Educação sobre direitos da infância 
 
 
Tabela - Escolha entre os direitos garantidos para a infância, os TRÊS que considera mais 
importantes na vida de crianças e adolescentes, estudantes de sua escola/rede, neste momento. 
Todos os direitos relacionados a seguir são afirmados na Convenção sobre o Direito da Criança 
(ONU, 1989). Profissionais da Educação  

DIREITOS MAIS FUNDAMENTAIS HOJE n. %  
Educação. 55 23,8 
Saúde. 50 21,6 
Proteção contra todas as formas de violência. 46 19,9 
Vida. 20 8,7 
Convivência com os pais ou responsáveis legais. 24 10,4 
Adoção (ter uma família). 9 3,9 
Identidade. 2 0,9 
Liberdade de opinião e expressão. 3 1,3 
Convivência/integração social. 4 1,7 
Orientação em e para os Direitos Humanos. 5 2,2 
Esporte e lazer. 3 1,3 
Proteção contra trabalho ilegal e exploração econômica. 3 1,3 
Informação. 4 1,7 
Cultura. 3 1,3 

TOTAL (respostas) 231 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico - Escolha dentre os direitos garantidos para a infância, TRÊS que considera mais importantes 
na sua vida neste momento: Profissionais da Educação  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Considera que esse conjunto de direitos é garantido na vida das crianças e adolescentes de 
sua escola/rede, nesse período de pandemia?    Profissionais da Educação  

NÍVEL DA GARANTIA DE DIREITOS n. % 
1 - Insuficiente 2 2,6 

2 1 1,3 
3 2 2,6 
4 12 15,6 
5 10 13 
6 7 9 
7 9 11,7 
8 17 22 
9 8 10,4 

10 - Excelente 9 11,7 
TOTAL  77 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Considera que esse conjunto de direitos é garantido na vida das crianças e adolescentes de 
sua escola/rede, nesse período de pandemia? Profissionais da Educação 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
 
Gráfico - Os direitos de PROVISÃO se relacionam à satisfação das necessidades básicas e ao 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. Profissionais da Educação 

DIREITOS DE PROVISÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Direito à alimentação. 5 6,5 15 19,5 39 50,6 12 15,6 6 7,8 
Direito à educação. 5 6,5 10 13,0 30 39,0 23 29,9 9 11,7 
Direito à moradia. 4 5,2 22 28,6 36 46,8 13 16,9 2 2,6 
Direito à saúde. 10 13,0 19 24,7 35 45,5 11 14,3 2 2,6 
Direito à família. 6 7,8 11 14,3 45 58,4 12 15,6 3 3,9 
Direito ao brincar. 4 5,2 14 18,2 34 44,2 16 20,8 9 11,7 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Os direitos de PROVISÃO se relacionam à satisfação das necessidades básicas e ao 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. Profissionais da Educação 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela - Os direitos de PROTEÇÃO se referem a segurança, proteção física e emocional. Indique o 
nível de garantia desse conjunto de direitos para a infância, considerando a escala. Profissionais da 
Educação 

DIREITOS DE PROTEÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Proteção e segurança física. 6 7,8 23 29,9 27 35,1 18 23,4 3 3,9 
Proteção contra doenças. 7 9,1 14 18,2 40 51,9 15 19,5 1 1,3 
Proteção contra discriminação 
e preconceitos. 

12 15,6 13 16,9 32 41,6 17 22,1 3 3,9 

Proteção da 
individualidade/privacidade. 

8 10,4 25 32,5 27 35,1 14 18,2 3 3,9 

Proteção contra todas as 
formas de violência. 

14 18,2 21 27,3 29 37,7 10 13,0 3 3,9 

Proteção e Segurança 
emocional. 

9 11,8 26 34,2 26 34,2 14 18,4 1 1,3 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Os direitos de PROTEÇÃO se referem a segurança, proteção física e emocional. Indique o 
nível de garantia desse conjunto de direitos para a infância, considerando a escala. Profissionais da 
Educação 

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Conhece os fluxos e responsáveis em sua escola/rede por encaminhar qualquer revelação 
sobre violência a criança ou adolescente para a Rede de Proteção? Profissionais da Educação 
FLUXOS DA REDE DE PROTEÇÃO n. %  
Não. 19 24,7 
Sim (geral). 58 75,3 

Assistência social. 2 40 
Coordenação. 1 20 
Direção escolar. 1 20 
Orientação educacional. 1 20 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Conhece os fluxos e responsáveis em sua escola/rede por encaminhar qualquer revelação 
sobre violência a criança ou adolescente para a Rede de Proteção? Profissionais da Educação 
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Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela - Os direitos de PARTICIPAÇÃO consideram oportunidades de emitir opinião e contribuir nas 
decisões sobre questões da própria vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. Profissionais da Educação 

DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Liberdade de expressão em casa.  5 6,5 29 37,7 32 41,6 11 14,3 0 0,0 
Liberdade de expressão na escola. 2 2,6 4 5,2 25 32,5 31 40,3 15 19,5 
Direito de participar em casa. 4 5,2 25 32,5 33 42,9 15 19,5 0 0,0 
Direito de participar na escola. 2 2,6 3 3,9 25 32,5 32 41,6 15 19,5 
Direito de decidir em casa. 11 14,3 27 35,1 30 39,0 9 11,7 0 0,0 
Direito de decidir na escola. 2 2,6 12 15,6 35 45,5 23 29,9 5 6,5 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
Tabela - Os direitos de PARTICIPAÇÃO consideram oportunidades de emitir opinião e contribuir nas 
decisões sobre questões da própria vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para 
a infância, considerando a escala. Profissionais da Educação 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Como avalia as condições de vida da infância no lugar em que trabalha, nesse período de 
pandemia? Profissionais da Educação 

CONDIÇÃO DE VIDA LOCAL n. %  
1 - Insuficiente 1 1,3 

2 2 2,6 
3 4 5,2 
4 6 7,8 
5 12 15,6 
6 16 20,8 
7 12 15,6 
8 13 16,9 
9 9 11,7 

10 - Excelente 2 2,6 
TOTAL  77 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
Gráfico - Como avalia as condições de vida da infância no lugar em que trabalha, nesse período de 
pandemia? Profissionais da Educação 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Como avalia as condições de vida da infância no país em que vive, nesse período de 
pandemia? Profissionais da Educação 

CONDIÇÃO DE VIDA PAÍS TOTAL %  
1 - Insuficiente 6 7,8 

2 3 3,9 
3 10 13 
4 21 27,3 
5 21 27,3 
6 7 9 
7 6 7,8 
8 2 2,6 
9 1 1,3 

10 - Excelente 0 0,0 
TOTAL  77 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Como avalia as condições de vida da infância no país em que vive, nesse período de 
pandemia? Profissionais da Educação 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela - Como avalia as condições de vida da infância no mundo, nesse período de pandemia? 
Profissionais da Educação 

CONDIÇÃO DE VIDA MUNDO n. %  
1 - Insuficiente 3 3,9 

2 6 7,8 
3 7 9 
4 16 20,8 
5 22 28,6 
6 9 11,7 
7 10 13 
8 2 2,6 
9 2 2,6 

10 - Excelente 0 0,0 
TOTAL  77 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
 

Gráfico - Como avalia as condições de vida da infância no mundo, nesse período de pandemia? 
Profissionais da Educação 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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2.2 Percepções dos Profissionais da Saúde sobre direitos da infância 
 
Tabela - Escolha entre os direitos garantidos para a infância, os três que considera mais importantes 
na vida de crianças e adolescentes, neste momento. Todos os direitos relacionados a seguir são 
afirmados na Convenção sobre o Direito da Criança (ONU, 1989). Profissionais da saúde 

DIREITOS MAIS FUNDAMENTAIS HOJE n. % 
Adoção (ter uma família). 5 9,2 
Liberdade de opinião e expressão. 2 3,7 
Proteção contra todas as formas de violência. 11 20,4 
Convivência com os pais ou responsáveis legais. 5 9,2 
Reintegração social 1 1,9 
Cultura 2 3,7 
Saúde 8 14,8 
Identidade 1 1,9 
Profissionalização 1 1,9 
Vida 5 9,2 
Educação 13 24 

TOTAL 54 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico - Escolha entre os direitos garantidos para a infância, os três que considera mais importantes 
na vida de crianças e adolescentes, neste momento. Todos os direitos relacionados a seguir são 
afirmados na Convenção sobre o Direito da Criança (ONU, 1989). Profissionais da saúde 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Considera que esse conjunto de direitos é garantido na vida das crianças e adolescentes 
que atendeu em sua atividade profissional, nesse período de pandemia? Profissionais da saúde 

DIREITO GARANTIDO n. % 
1 - insuficiente 0 0 

3 1 5,6 
4 2 11,1 
5 3 16,7 
6 4 22,2 
7 2 11,1 
8 4 22,2 
9 1 5,6 
10 1 5,6 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Considera que esse conjunto de direitos é garantido na vida das crianças e adolescentes 
que atendeu em sua atividade profissional, nesse período de pandemia? Profissionais da saúde 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabela - Os direitos de PROVISÃO se relacionam à satisfação das necessidades básicas e ao 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. P 
DIREITOS DE PROVISÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 

BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 
Direito à alimentação 0 0 2 11,1 13 72,2 3 16,7 0 0 
Direito à educação 0 0 3 16,7 10 55,6 5 27,8 0 0 
Direito à moradia 2 11,1 5 27,8 9 50 2 11,1 0 0 
Direito à saúde 0 0 2 11,1 9 50 7 38,9 0 0 
Direito ao brincar 0 0 3 16,7 8 44,4 7 38,9 0 0 
Direito à família 0 0 2 11,1 10 55,6 6 33,3 0 0 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Os direitos de PROVISÃO se relacionam à satisfação das necessidades básicas e ao 
desenvolvimento pessoal e social. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para a 
infância, considerando a escala. Profissionais da Saúde 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Considera que as necessidades básicas da infância são atendidas? Profissionais da 
Saúde 

NECESSIDADES ATENDIDAS n. % 
Não 11 61,1 
Sim 7 38,9 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Considera que as necessidades básicas da infância são atendidas? Profissionais da 
Saúde 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Os direitos de PROTEÇÃO se referem a segurança, proteção física e emocional. Indique o 
nível de garantia desse conjunto de direitos para a infância, considerando a escala. Profissionais da 
Saúde 

DIREITOS DE PROTEÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Proteção e Segurança Física 0 0 5 27,8 12 66,7 1 5,6 0 0 
Proteção e Segurança Emocional 0 0 7 38,9 11 61,1 0 0 0 0 
Proteção contra doenças 0 0 2 11,8 13 76,5 2 11,8 0 0 
Proteção contra discriminação e 
preconceito 0 0 6 33,3 9 50 3 16,7 0 0 

Proteção da individualidade/privacidade 0 0 5 27,8 12 66,7 1 5,6 0 0 
Proteção contra todas as formas de 
violência 2 11,1 5 27,8 9 50 2 11,1 0 0 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

 
Tabela - Os direitos de PROTEÇÃO se referem a segurança, proteção física e emocional. Indique o 
nível de garantia desse conjunto de direitos para a infância, considerando a escala. Profissionais da 
Saúde 

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Os direitos de PARTICIPAÇÃO consideram oportunidades de emitir opinião e contribuir nas 
decisões sobre questões da própria vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para 
as crianças e adolescentes, considerando a escala. Profissionais da Saúde 

DIREITOS DE PARTICIPAÇÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Liberdade de expressão em casa 0 0 10 55,6 6 33,3 2 11,1 0 0 
Liberdade de expressão na escola 0 0 4 22,2 11 61,1 3 16,7 0 0 

Direito de participar em casa 0 0 7 38,9 9 50 2 11,1 0 0 
Direito de participar na escola 0 0 2 11,1 13 72,2 3 16,7 0 0 

Direito de decidir em casa 2 11,1 7 38,9 8 44,4 1 5,6 0 0 
Direito de decidir na escola 0 0 6 33,3 9 50 3 16,7 0 0 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Os direitos de PARTICIPAÇÃO consideram oportunidades de emitir opinião e contribuir nas 
decisões sobre questões da própria vida. Indique o nível de garantia desse conjunto de direitos para 
as crianças e adolescentes, considerando a escala. Profissionais da Saúde 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
Tabela - Conhece os fluxos e responsáveis em sua instituição por encaminhar qualquer revelação 
sobre violência contra a criança ou adolescente para a Rede de Proteção? Profissionais da Saúde 
FLUXOS E RESPONSÁVEIS NA INSTITUIÇÃO n. % 

Sim 12  66,7  
Não 6  33,3  

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Conhece os fluxos e responsáveis em sua instituição por encaminhar qualquer revelação 
sobre violência contra a criança ou adolescente para a Rede de Proteção? Profissionais da Saúde 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Como avalia as condições de vida da infância no lugar em que trabalha, nesse período de 
pandemia? Profissionais da Saúde 

CONDIÇÕES DE VIDA DA INFÂNCIA n. % 
1 - insuficiente 0 0 

2 0 0 
3 1 5,6 
4 1 5,6 
5 4 22,2 
6 8 44,4 
7 1 5,6 
8 2 11,1 
9 1 5,6 

10 - excelente 0 0 
TOTAL 18 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 

Gráfico - Como avalia as condições de vida da infância no lugar em que trabalha, nesse período de 
pandemia? Profissionais da Saúde 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - Como avalia as condições de vida da infância no país em que vive, nesse período de 
pandemia? Profissionais da Saúde 
CONDIÇÕES DE VIDA DA INFÂNCIA NO PAÍS n. % 

1 – insuficiente 0 0 
2 0 0 
3 1 5,6 
4 1 5,6 
5 6 33,3 
6 4 22,2 
7 4 22,2 
8 1 5,6 
9 1 5,6 

10 - excelente 0 0 
TOTAL 18 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Como avalia as condições de vida da infância no país em que vive, nesse período de 
pandemia? Profissionais da Saúde 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Como avalia as condições de vida da infância no mundo, nesse período de pandemia? 
Profissionais da Saúde 
CONDIÇÕES DE VIDA DA INFÂNCIA NO MUNDO n. % 

1 – insuficiente 0 0 
2 0 0 
3 1 5,6 
4 0 0 
5 4 22,2 
6 7 38,9 
7 3 16,7 
8 3 16,7 
9 0 0 

10 – excelente  0 0 
TOTAL 18 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Como avalia as condições de vida da infância no mundo, nesse período de pandemia? 
Profissionais da Saúde 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 

0 0
5,6 5,6

33,3

22,2 22,2

5,6 5,6
0

0 0
5,6

0

22,2

38,9

16,7 16,7

0 0



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        172 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

3. O DIREITO À EDUCAÇÃO SEGUNDO AS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS 
 
O conjunto de questões deste bloco reúnem informações sobre o direito à educação, 

considerando o acesso, a permanência e os resultados da aprendizagem em tempos de 
pandemia. Os sujeitos puderam se posicionar quanto ao formato e dinâmica das atividades no 
período das aulas remotas, além de suas percepções quanto à participação, dificuldades, 
aprendizagens, faltas que sentiram no período de afastamento e as mudanças que sugerem 
para melhorar as experiências dos estudantes em período de distanciamento social. 

 
 
3.1 O direito à educação na percepção dos estudantes  
 
Tabela - Qual ano escolar está frequentando?  

ANO ESCOLAR n. % 
8º ano EF. 101 28,2 
7º ano EF. 103 28,8 
9º ano EF. 90 25,1 
6º ano EF. 50 14 
3ª série EM. 3 0,8 
2ª série EM. 3 0,8 
1ª série EM. 7 2 
5º ano EF. 1 0,3 

TOTAL 358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Qual ano escolar está frequentando? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Já reprovou? 

REPROVAÇÃO n. % 
Não. 268 74,9 
Sim. 90 25,1 

Não especificou. 25 23,1 
7º ano EF. 15 13,9 
2º ano EF. 11 10,1 
3º ano EF. 10 9,3 
5º ano EF. 10 9,3 
9º ano EF. 5 4,6 
8º ano EF. 7 6,5 
6º ano EF. 7 6,5 
4º ano EF. 5 4,6 
1ª série EM.  1 0,9 
1º ano EF.  2 1,9 

Mais de um ano. 10 9,3 
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TOTAL 358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Já reprovou? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Ano no qual reprovou 

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Em relação à sua participação na escola, classifique as situações considerando a escala.  

BRASIL Sempre Às vezes Nunca 
n. % n. % n. % 

Seus professores escutam você e seus colegas? 280 78,2 75 20,9 3 0,8 
Suas opiniões são acolhidas e respeitadas entre seus 
colegas de sala e amigos na escola? 

148 41,3 199 55,6 11 3,1 

Os diretores e coordenadores escutam os estudantes? 289 80,7 65 18,2 4 1,1 
Gosta de expor suas opiniões? 73 20,4 241 67,3 44 12,3 
Reconhece que sua opinião e a dos demais colegas são 
consideradas nas diversas decisões tomadas na 
escola? 

159 44,4 177 49,4 22 6,1 

Sente-se informado sobre as questões que se 
relacionam aos estudantes? 

213 59,5 128 35,8 17 4,7 

Sua escola tem Grêmio Estudantil ou grupos abertos de 
estudantes? 

243 67,9 59 16,5 56 15,6 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Em relação à sua participação na escola, classifique as situações considerando a escala.  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Durante a suspensão das aulas presenciais em função das medidas de proteção contra a 
Covid-19, continuou tendo aulas? 

CONTINUIDADE REMOTA n. % 
Logo após a suspensão. 96 26,8 
Depois da segunda semana. 81 22,6 
Depois do primeiro mês. 108 30,2 
Depois da terceira semana. 39 10,9 
Não houve continuidade. 34 9,5 

TOTAL 358 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Durante a suspensão das aulas presenciais em função das medidas de proteção contra a 
Covid-19, continuou tendo aulas? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - A sua escola continuou as aulas, orientando os estudos por qual meio?  

MEIO DE CONTINUIDADE BRASIL 
n. % 

Plataforma online para acesso às atividades e 
disciplinas. 269 35,8 

Cadernos, apostilas e livros. 171 22,8 
Aulas ao vivo com acesso via internet. 168 22,4 
Envio de materiais impressos para casa. 118 15,7 
Aulas gravadas com acesso via TV. 19 2,5 
Grupos de WhatsApp. 5 0,7 
Vídeos explicativos enviados pelo Facebook. 1 0,1 

TOTAL (respostas) 751 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - A sua escola continuou as aulas, orientando os estudos por qual meio?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Quantas horas se dedicou aos estudos no período em casa? 

HORAS DE ESTUDO BRASIL 
n. % 

Em média 1 hora. 76 23,5 
Em média 2 horas. 75 23,1 
Em média 3 horas. 59 18,2 
Em média 4 horas. 46 14,2 
Em média 5 horas. 40 12,3 
Mais de cinco horas de estudo. 28 8,6 

TOTAL 324 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Quantas horas se dedicou aos estudos no período em casa? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Neste tempo em casa, quando teve dúvidas na realização de suas atividades escolares, 
como resolveu?  

RESOLVER DÚVIDAS BRASIL 
n. % 

Consultando a internet, livros e outros materiais 
disponíveis em casa. 226 32,1 

Pedindo ajuda aos familiares. 159 22,6 
Pedindo ajuda aos professores. 126 17,9 
Pedindo ajuda aos colegas. 102 14,5 
Sozinho (a). 90 12,8 

TOTAL (respostas) 703 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Neste tempo em casa, quando teve dúvidas na realização de suas atividades escolares, 
como resolveu?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Sobre sua aprendizagem, nos estudos que realizou durante a suspensão das aulas, sentiu 
que: 

NÍVEL DE DIFICULDADE BRASIL 
n. % 

Tive mais dificuldades do que nas aulas 
presenciais na escola. 265 81,8 

Tive o mesmo tipo de dificuldade que tinha nas 
aulas presenciais na escola. 37 11,4 

Não tive dificuldades. 20 6,2 
Tipos de problemas/ Dificuldades específicas. 1 0,3 
Não se aplica. 1 0,3 

TOTAL 324 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Sobre sua aprendizagem, nos estudos que realizou durante a suspensão das aulas, sentiu 
que: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Quais dificuldades teve no período de estudos em casa? 

TIPOS DE DIFICULDADE BRASIL 
n. % 

Concentrar-se nas atividades de estudo. 234 39,4 
Compreender as atividades programadas. 198 33,3 
Acessar materiais online. 95 16 
Estabelecer contato e resposta dos professores. 52 8,8 
Realmente não tive nenhuma dificuldade. 15 2,5 
TOTAL 594 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Quais dificuldades teve no período de estudos em casa? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Cite os principais tipos de atividades de ensino utilizadas por seus professores no período 
das aulas remotas: 

TIPOS ATIVIDADES BRASIL 
n. % 

Tarefas de perguntas e respostas. 293 23,4 
Atividades do livro didático. 243 19,4 
Pesquisas e trabalhos individuais. 175 14 
Explicações orais do professor. 186 14,9 
Lista de questões. 119 9,5 
Jogos online. 122 9,8 
Debates entre estudantes e professores. 112 9 

TOTAL (respostas) 1250 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Cite os principais tipos de atividades de ensino utilizadas por seus professores no período 
das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - As atividades de ensino (ex: tarefas, estilos das aulas) utilizadas pelos professores no 
período das aulas remotas: 

ATIVIDADES DE ENSINO BRASIL 
n. % 

Em partes as mesmas. 194 59,9 
Totalmente diferentes. 54 16,7 
As mesmas atividades. 75 23,1 
Não resposta. 1 0,3 

TOTAL 324 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - As atividades de ensino (ex: tarefas, estilos das aulas) utilizadas pelos professores no 
período das aulas remotas: 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabela - As formas de avaliação mais utilizadas por seus professores no período das aulas remotas 
foram: 

TIPOS AVALIAÇÕES BRASIL 
n. % 

Participação e entregas. 199 24,4 
Trabalhos individuais. 154 18,9 
Provas de múltipla escolha. 146 17,9 
Trabalhos em grupo. 97 11,9 
Lista de exercícios (consulta). 97 11,9 
Provas dissertativas. 96 11,8 
Simulados. 26 3,2 
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TOTAL (respostas) 815 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - As formas de avaliação mais utilizadas por seus professores no período das aulas remotas 
foram: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - As formas de avaliação da aprendizagem utilizadas no período das aulas remotas: 

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS BRASIL 
n. % 

Em partes as mesmas. 180 55,6 
Totalmente diferentes. 74 22,8 
As mesmas formas. 67 20,7 
Não resposta. 3 0,9 

TOTAL 324 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - As formas de avaliação da aprendizagem utilizadas no período das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 

Tabela - Quanto aos resultados de aprendizagem (notas ou conceitos), percebeu que: 

RESULTADOS BRASIL 
n. % 

Não sei dizer. 140 43,2 
Foram piores. 86 26,5 
Os mesmos resultados. 70 21,6 
Foram melhores. 28 8,6 

TOTAL 324 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Quanto aos resultados de aprendizagem (notas ou conceitos), percebeu que: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - A mudança para as aulas remotas proporcionou novas aprendizagens? 

NOVAS APRENDIZAGENS BRASIL 
n. % 

Aprender a utilizar uma nova tecnologia. 180 31,5 
Aprender a organizar o tempo e a rotina de estudos. 148 25,9 
Aprender a pesquisar para esclarecer dúvidas. 145 25,3 
Aprender a expressar claramente ideias e dúvidas. 86 15 
Não houve novas aprendizagens. 12 2 
Não resposta. 1 0,2 
TOTAL (respostas) 572 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - A mudança para as aulas remotas proporcionou novas aprendizagens? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - A mudança para as aulas remotas criou novas dificuldades, na relação dos alunos com seus 
professores? 

NOVAS DIFICULDADES BRASIL 
n. % 

Não. 143 44,1 
Sim (geral): 177 54,6 

Esclarecer dúvidas, compreender e realizar atividades. 42 34,4 
Comunicação. 26 21,3 
Distância, vínculo, relacionamento. 16 13,1 
Interação dos estudantes (timidez, pouca participação). 15 12,3 
Concentração. 11 9 
Dificuldade no acesso à aula (conexão, falta de 
equipamento, travamento). 10 8,2 

Saúde emocional. 2 1,6 
Não soube dizer. 3 0,9 
Não resposta. 1 0,3 

TOTAL 324 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - A mudança para as aulas remotas criou novas dificuldades, na relação dos alunos com 
seus professores? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico - A mudança para as aulas remotas criou as seguintes (novas) dificuldades, na relação dos 
alunos com os professores 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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3. 2. O direito à educação na percepção dos profissionais da educação 
 
Tabela - Durante a suspensão das aulas presenciais como uma das medidas de proteção contra o 
contágio da COVID19, houve continuidade das aulas, de modo remoto? 

CONTINUIDADE REMOTA n. % 
Sim, imediatamente na primeira semana de suspensão das aulas presenciais. 29 37,7 
Sim, a partir da segunda semana de suspensão das aulas presenciais. 17 22 
Sim, a partir da terceira semana de suspensão das aulas presenciais. 14 18,2 
Sim, a partir da quarta semana de suspensão das aulas presenciais. 16 20,8 
A partir da 8ª semana. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Durante a suspensão das aulas presenciais como uma das medidas de proteção contra o 
contágio da COVID19, houve continuidade das aulas, de modo remoto? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Participou da decisão de como seria o encaminhamento das atividades de trabalho no 
período da pandemia? 

PARTICIPAÇÃO NAS DECISÕES n. % 
Não participei. 23 29,9 
Sim, parcialmente. 35 45,4 
Sim, totalmente. 19 24,7 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Participou da decisão de como seria o encaminhamento das atividades de trabalho no 
período da pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Como se sentiu ao iniciar as atividades de trabalho de modo remoto?  

SENTIMENTO INICIAL n. % 
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Em dúvida. 29 22,3 
Inseguro(a). 52 40 
Motivado(a). 26 20 
Preparado(a). 4 3 
Despreparado(a). 18 13,8 
Não participou. 1 0,8 

TOTAL 130 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Como se sentiu ao iniciar as atividades de trabalho de modo remoto?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Qual foi a maior necessidade/dificuldade que sentiu ao iniciar as atividades de trabalho 
remotas? 

NECESSIDADE INICIAL n. % 
Domínio dos recursos online. 25 14,7 
Replanejar as atividades para adequar ao ensino remoto. 56 32,9 
Realizar as correções e dar devolutivas das atividades realizadas pelos estudantes. 23 13,5 
Organizar atividades de avaliação para o ensino remoto. 18 10,6 
Interagir com os estudantes remotamente. 39 22,9 
Realizar o trabalho coletivo da escola, com colegas e coordenação. 9 5,3 

TOTAL 170 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Qual foi a maior necessidade/dificuldade que sentiu ao iniciar as atividades de trabalho 
remotas? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Sua escola/rede ofereceu suporte para continuidade de suas atividades profissionais? 

ESCOLA OFERECEU APOIO  n. % 
Sim. 73 94,8 
Não. 4 5,2 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Sua escola/rede ofereceu suporte para continuidade de suas atividades profissionais? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Considerando a pergunta anterior, em caso afirmativo, qual a forma de suporte para a 
realização das atividades remotas. 

SUPORTE DA ESCOLA n. % 
Formações online sobre a modalidade e recursos para aulas remotas. 54 22,7 
Orientação para planejamento e desenvolvimento das aulas remotas. 49 20,6 
Plataforma para acesso e organização online das disciplinas e atividades. 51 21,4 
Orientações para gravação de videoaulas. 50 21 
Disponibilização de materiais com orientações (cadernos, apostilas e livros). 30 12,6 
Não resposta. 4 1,7 

TOTAL 238 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Considerando a pergunta anterior, em caso afirmativo, qual a forma de suporte para a 
realização das atividades remotas. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - As aulas remotas da escola foram realizadas de forma: 

FORMATO DAS AULAS n. % 
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Ambas as formas. 38 49,4 
Assíncrona: os professores disponibilizaram as aulas e os estudantes assistem 
conforme suas possibilidades de horários. 22 28,6 

Síncrona: os professores e estudantes interagiram em tempo real, via plataformas 
online, respeitando os horários das aulas presenciais. 17 22 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - As aulas remotas da escola foram realizadas de forma: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - No que concerne à aprendizagem, nos estudos realizados durante a suspensão das aulas, 
os estudantes: 

NÍVEL DE DIFICULDADE n. % 
Apresentaram mais dificuldades do que nas aulas presenciais na escola. 64 83,1 
Apresentaram o mesmo tipo de dificuldade que tinham nas aulas presenciais na 
escola. 5 6,5 

Não demonstraram dificuldades específicas. 4 5,2 
Não sei dizer. 4 5,2 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - No que concerne à aprendizagem, nos estudos realizados durante a suspensão das aulas, 
os estudantes: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Na realização dos estudos em casa durante a suspensão de aulas, os estudantes: 

TIPOS DE DIFICULDADE n. % 
Tiveram dificuldade em acessar as aulas e os materiais online. 56 28 
Demonstraram menor motivação para os estudos. 54 27 
Demoravam mais para compreender as atividades programadas. 48 24 
Tiveram maior necessidade de contato e devolutiva dos professores. 32 16 
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Apresentaram maior autonomia na realização das atividades. 7 3,5 
Pouco apoio familiar. 1 0,5 
Não soube dizer. 2 1 

TOTAL 200 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Na realização dos estudos em casa durante a suspensão de aulas, os estudantes: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
Tabela - Neste tempo em casa, quando os estudantes tiveram dúvidas na realização de suas 
atividades escolares, eles resolveram: 

RESOLVER DÚVIDAS n. % 
Pedindo ajuda aos professores. 52 26 
Consultando à internet, livros e outros materiais disponíveis em casa. 45 22,5 
Pedindo ajuda aos familiares. 45 22,5 
Pedindo ajuda aos colegas. 30 15 
Sozinhos(as). 13 6,5 
Não sei dizer. 15 7,5 

TOTAL 200 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Neste tempo em casa, quando os estudantes tiveram dúvidas na realização de suas 
atividades escolares, eles resolveram: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - As atividades de ensino utilizadas no período das aulas remotas: 
ATIVIDADES DE ENSINO  n. % 

Em partes as mesmas. 64 83,1 
Totalmente diferentes. 12 15,6 
As mesmas atividades. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - As atividades de ensino utilizadas no período das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - As formas de avaliação da aprendizagem utilizadas no período das aulas remotas: 

PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS  n. % 
Em partes as mesmas. 51 66,2 
Totalmente diferentes. 25 32,5 
As mesmas avaliações. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - As formas de avaliação da aprendizagem utilizadas no período das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Os resultados (notas ou conceitos) de aprendizagem dos estudantes, durante a realização 
das aulas remotas: 

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM n. % 
Foram piores. 35 45,5 
Os mesmos resultados. 15 19,5 
Não sei dizer. 19 24,7 
Foram melhores. 8 10,4 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Os resultados (notas ou conceitos) de aprendizagem dos estudantes, durante a realização 
das aulas remotas: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Considera que as atividades remotas planejadas pela rede/instituição na qual trabalha 
consideraram a realidade (contexto familiar e socioeconômico) dos estudantes? 

CONSIDERAÇÃO DA REALIDADE n. % 
Sim, de forma plena. 27 35 
Considera-se âmbitos situacional, familiar e 
cultural. 3 3,9 

Sim, com algumas limitações. 38 49,4 
Limitações na conectividade e equipamentos. 5 6,5 
Sim. 2 2,6 
Não sei dizer. 1 1,3 
Não. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Considera que as atividades remotas planejadas pela rede/instituição na qual trabalha 
consideraram a realidade (contexto familiar e socioeconômico) dos estudantes? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - A mudança para as aulas remotas criou novas dificuldades na relação entre professores e 
alunos? 

NOVAS DIFICULDADES n. % 
Não 28 36,4 
Sim 49 63,6 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - A mudança para as aulas remotas criou novas dificuldades na relação entre professores e 
alunos? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Segundo seu conhecimento, os estudantes de sua escola/rede de ensino têm acesso à 
computador com conexão à internet nas suas casas? 

COMPUTADOR COM INTERNET n. % 
Maioria NÃO tem acesso: mais de 65% sem acesso 19 24,7 
Sim, boa parte tem: cerca de 65% 16 20,8 
Meio termo, cerca da metade tem acesso 22 28,6 
Quase totalidade NÃO tem acesso: mais de 80% sem acesso 10 13 
Sim, a maioria: mais de 80% dos alunos 9 11,7 
Não resposta. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Segundo seu conhecimento, os estudantes de sua escola/rede de ensino têm acesso à 
computador com conexão à internet nas suas casas? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Segundo seu conhecimento, os estudantes de sua escola/rede de ensino têm acesso à 
celular com conexão à internet? 

CELULAR COM INTERNET n. % 
Sim, a maioria: mais de 80% dos alunos 15 19,5 
Sim, boa parte tem: cerca de 65% 23 29,9 
Meio termo, cerca da metade tem acesso 20 26 
Maioria NÃO tem acesso: mais de 65% sem acesso 14 18,2 
Quase totalidade NÃO tem acesso: mais de 80% sem acesso 4 5,2 
Não resposta. 1 1,3 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Segundo seu conhecimento, os estudantes de sua escola/rede de ensino têm acesso à 
celular com conexão à internet? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Recebeu orientação sobre como encaminhar situações de falta de recursos básicos, por 
parte dos alunos, nesse período de pandemia? Se sim, poderia listar quais orientações?  

ORIEN. FALTA DE RECURSOS n. % 
Não 25 32,5 
Sim 52 67,5 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Recebeu orientação sobre como encaminhar situações de falta de recursos básicos, por 
parte dos alunos, nesse período de pandemia? Se sim, poderia listar quais orientações?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Recebeu orientação sobre como encaminhar situações de violência contra à criança, nesse 
período de pandemia? Se sim, poderia listar quais orientações?  

ORIENTAÇÕES VIOLÊNCIA n. % 
Não 35 45,5 
Sim 42 54,5 

Encaminhar para o serviço especializado da escola. 15 46,9 
Informar a equipe da escola. 8 25 
Palestras e capacitações. 1 3,1 
Repassar para órgãos competentes (ex. Conselho Tutelar). 4 12,5 
Recursos audiovisuais. 1 3,1 
Encaminhar via email/planilha a equipe responsável. 1 3,1 
Campanhas institucionais (como o Defenda-se) 1 3,1 
Encaminhar à rede de proteção, por meio da ficha de notificação 1 3,1 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Recebeu orientação sobre como encaminhar situações de violência contra à criança, nesse 
período de pandemia? Se sim, poderia listar quais orientações?  

 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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4. O DIREITO À SAÚDE SEGUNDO AS PERCEPÇÕES DOS SUJEITOS 
 
Neste bloco, as questões abrangem a garantia do direito à saúde, considerando 

o acesso e as condições de atendimento e tratamento de saúde nos serviços públicos. 
São também considerados os efeitos, as mudanças no cotidiano e as sensações 
percebidas como decorrentes do período de distanciamento social sobre a saúde e 
bem-estar. 

 
4.1. O direito à saúde na percepção dos estudantes 
 
Tabela - Considera que seu direito à saúde é garantido de modo:  

DIREITO À SAÚDE - ESCALA BRASIL 
n. % 

10 - Excelente 123 34,4 
9 51 14,2 
8 52 14,5 
7 52 14,5 
6 23 6,4 
5 40 11,2 
4 5 1,4 
3 4 1,1 
2 3 0,8 

1 - Insuficiente 5 1,4 
TOTAL  358 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Considera que seu direito à saúde é garantido de modo:  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Quando precisa de atendimento médico, costuma utilizar: 

ATENDIMENTO MÉDICO BRASIL 
n. % 

Hospital Público, UPA (Unidade de Pronto Atendimento) ou 
Hospital Público de Urgência. 

292 53 

UBS (Unidade básica de saúde ou "postinho") - sistema público. 184 33,5 
Plano de saúde em hospitais ou clínica particular. 25 4,5 
Pago pela consulta em hospitais ou clínica particular.  30 5,5 
Uso serviço de saúde filantrópico ou beneficentes. 10 1,8 
Automedicação, tratamentos caseiros, farmácias. 3 0,5 
Raramente ou não utiliza atendimento médico. 3 0,5 
Não sabe. 2 0,4 
Não resposta. 1 0,2 

TOTAL (respostas) 550 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Quando precisa de atendimento médico, costuma utilizar: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabela - Considera o sistema de saúde no qual é atendido quando tem problema de saúde (médicos 
e demais profissionais, tratamentos, procedimentos e remédios): 

QUALIDADE DO SISTEMA DE SAÚDE BRASIL 
n. % 

10 - Excelente 53 14,8 
9 40 11,1 
8 82 22,9 
7 61 17 
6 46 12,8 
5 52 14,5 
4 14 3,9 
3 1 0,3 
2 4 1,1 

1 - Ruim 5 1,4 
TOTAL  358 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Considera o sistema de saúde no qual é atendido quando tem problema de saúde (médicos 
e demais profissionais, tratamentos, procedimentos e remédios): 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Quando atendido nos serviços de saúde, costuma:  

PARTICIPAÇÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO BRASIL 
n. % 

Receber informações sobre seu estado de saúde e tratamento. 297 52,6 
Ser ouvido pelos profissionais da saúde. 201 35,6 
Emitir opiniões. 47 8,3 
Nenhuma das alternativas anteriores. 16 2,8 
Outros. 2 0,4 
Informações fornecidas aos familiares. 1 0,2 
Não sabe. 1 0,2 

TOTAL (respostas) 565 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Quando atendido nos serviços de saúde, costuma:  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Observa consequências da pandemia para a saúde emocional das crianças e adolescentes?  
CONSEQ. FÍSICAS E EMOCIONAIS - 

PANDEMIA 
BRASIL 

n. % 
Não. 79 22 
Sim (geral): 278 77,7 

Ansiedade. 111 29,8 
Estresse. 75 20,2 
Medo; medo de adoecer. 50 13,4 
Irritação; raiva. 34 9,1 
Depressão. 23 6,2 
Tristeza. 13 3,5 
Desconforto por não sair. 5 1,3 
Dúvida; insegurança. 6 1,6 
Isolamento. 4 1 
Cansaço. 5 1,3 
Conflitos familiares 5 1,3 
Instabilidade de humor. 2 0,5 
Baixo rendim. escolar. 4 1 
Frustração; insuficiência. 3 0,8 
Insônia. 3 0,8 
Rebeldia; imperatividade. 1 0,3 
Saudade. 4 1 
Sobrecarga; pressão. 4 1 
Solidão. 3 0,8 
Baixa autoestima. 1 0,3 
Crises de pânico. 3 0,8 
Desmotivação. 1 0,3 
Tédio. 2 0,5 
Tentativa de suicídio. 2 0,5 
Aumento uso de celular. 1 0,3 
Crises identitárias. 1 0,3 
Desesperança. 1 0,3 
Desorganização. 1 0,3 
Mais tranquilidade que na escola. 1 0,3 
Não praticar esportes. 1 0,3 
Resiliência. 1 0,3 
Violência. 1 0,3 

Não resposta. 1 0,3 
TOTAL 358 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Observa consequências da pandemia para a saúde emocional das crianças e 
adolescentes? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Tipos de consequências da pandemia para a saúde emocional das crianças e 
adolescentes? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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4.2. O direito à saúde na percepção dos profissionais da educação 
 
Tabela - Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

CONSEQUÊNCIAS SAÚDE DA CRIANÇA n. % 
Não. 14 18,2 
Sim. 63 81,8 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Nota: a lista de consequências se encontra no quadro ao final deste item 4.2 
Nota: La lista de consecuencias se encuentra no cuadro al final de 4.2. 

 
Tabela – Sua instituição já contou com ações do Programa Saúde na Escola, da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2018)? / ¿Su institución ya contó con 
acciones de algún programa o política nacional de salud en la escuela, colegio? 
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA TOTAL %  
Sim. 21 27,3 
Não. 12 15,6 
Não sei informar. 44 57,1 

TOTAL 77 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Sua instituição já contou com ações do Programa Saúde na Escola, da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2018)? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Já observou na instituição em que você trabalha, o desenvolvimento das práticas abaixo?  

PRÁTICAS NA ESCOLA n. %  
Desenvolvimento de atividades lúdicas para 
promoção da saúde. 

72 35,6 

Identificação precoce e oportuna de problemas de 
saúde, no desenvolvimento e na aprendizagem. 

57 28,2 
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Qualificação dos profissionais da saúde e 
educação, famílias e comunidade local. 

37 18,3 

Estruturação de estratégias que evitem a 
medicalização das dificuldades escolares. 

32 15,8 

Não observo nenhuma das práticas listadas. 3 1,5 
Não resposta. 1 0,5 

TOTAL (respostas) 202 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Já observou na instituição em que você trabalha, o desenvolvimento das práticas abaixo?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021)  
 
 
 
Quadro – Consequências da pandemia na saúde de crianças e adolescentes - Brasil 

Local: BRASIL                 Grupo: Profissionais da Educação/ Profesionales de la Educación 
Questão/ Pregunta: Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou 
emocional das crianças e adolescentes? Se sim, qual?  
Respostas códigos 
Sim – 20 vezes EDU_BR_031 
Sim, Sentimenos de menos valia, depressão, ansiedade, angustia, trabalhos 
domesticos, falta de convivio com os amigos EDU_BR_032 

Sim, Alunos com o emocional abalado, depressão EDU_BR_033 
Sim, Situação de ansiedade prejudicando a aprendizagem. EDU_BR_034 
Sim, Desmotivação. EDU_BR_036 
solidão, tristeza, impaciência. EDU_BR_038 
Sim, Fragilidade emocional; vulnerabilidade em casa; trabalho infantil. EDU_BR_039 
Sim, Ansiedade, solidão EDU_BR_040 
Sim, Mental, emocional EDU_BR_042 
Sim, Ansiedade e desânimo EDU_BR_044 
Sim, Alguns ganharam muito peso devido à ansiedade (comer mais) e 
sedentarismo. EDU_BR_045 

Sim, Crianças com processos depressivos EDU_BR_047 

35,6

28,2

18,3

15,8

1,5

0,5

Desenvolvimento de atividades lúdicas para
promoção da saúde.

Identificação precoce e oportuna de problemas
de saúde, no desenvolvimento e na

aprendizagem.

Qualificação dos profissionais da saúde e
educação, famílias e comunidade local.

Estruturação de estratégias que evitem a
medicalização das dificuldades escolares.

Não observo nenhuma das práticas listadas.

Não resposta.
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Sim, Emocional EDU_BR_048 
Sim, Medo, frustração, insegurança, caos. Momentos de descontrole emocional e 
de fragilidade. Longe do amparo da escola e sem as amizades ao redor. Nossas 
famílias não estavam acostumadas a terem suas crianças por perto, por tanto 
tempo. 

EDU_BR_049 

Sim, incertezas, falta de ânimo. EDU_BR_051 
Sim, Ansiedade, depressão e desmotivação pelos estudos EDU_BR_052 
Sim, Ansiedade EDU_BR_054 
Sim, Ansiedade, trabalho infantil, possível evasão escolar EDU_BR_055 
Sim, Crise de ansiedade EDU_BR_065 
Sim, Insegurança, carencia, menos interesse . EDU_BR_066 
Sim, Como alguns não conseguiram associar, ainda, o espaço de casa ao espaço 
de escola, muitos aguardam o retorno das aulas presenciais para se dedicarem, 
efetivamente, aos estudos. 

EDU_BR_068 

Sim, Obesidade, medo, angústia EDU_BR_071 
Sim, Muitos estão passando por dificuldades emocionais. EDU_BR_073 
Sim, ansiedade, sem disposição para realização de atividades, engordaram e 
ficaram mais desatentos. EDU_BR_074 

Sim, Ansiedade EDU_BR_076 
Sim, Postura , saúde física e mental, aumento considerável do sedentarismo e 
gordura corporal. EDU_BR_077 

Sim, Ansiedade EDU_BR_078 
Sim, Falta de interesse aos estudos. EDU_BR_079 
Sim, Cansaço físico, mental, falta de ânimo, ausência de participação. EDU_BR_083 
Sim, ANSIEDADE. EDU_BR_084 
Sim, Ansiedade, fragilidade emocional e isolamento. EDU_BR_085 
Sim, Depressão, ansiedade. EDU_BR_088 
Sim, crises de ansiedades. EDU_BR_089 
Sim, ansiedade e desânimo. EDU_BR_095 
Sim, Depressão EDU_BR_097 
Sim, Relatos de estudantes com depressão e crises de ansiedade. EDU_BR_098 
Sim, O indice de depressão alto EDU_BR_099 
Sim, Observo mesmo nas avaliações que os estudantes um certo desinteresse 
pelas atividades, e um certo desanimo. EDU_BR_100 

Sim, Queda de rendimento, bilhetes escritos nas avaliações expressando muita 
saudade. EDU_BR_101 

Sim, Falta de motivação pela ausência do professor e colegas. EDU_BR_102 
Sim, Depressão, angústia. EDU_BR_103 
Sim, A pandemia afetou de várias formas a vida humanas, mas é possível 
identificar danos na saúde física e emocional, devido as mudanças drástica no 
estilo de vida das pessoas. As relações pessoais dentro do espaço familiar 
precisaram ser fortalecidas, o que antes não acontecia, pois ficavam muito tempo 
fora de casa. 

EDU_BR_104 

Sim, Estresse, ansiedade, irritabilidade...... EDU_BR_106 
Total de respostas: 92  

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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4.3. O direito à saúde na percepção dos profissionais da saúde 
 
Tabela - Durante o período de isolamento e distanciamento social em prevenção à Covid-19, como 
realizou as suas atividades profissionais? 

ATIVIDADES PROFISSIONAIS DURANTE A 
PANDEMIA n. % 

Presencial 17 94,4 
Online 1 5,6 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Durante o período de isolamento e distanciamento social em prevenção à Covid-19, como 
realizou as suas atividades profissionais? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Participou da decisão de como seria o encaminhamento das atividades de trabalho no 
período da pandemia? 

PARTICIPAÇÃO NA DECISÃO n. % 
Totalmente 7 38,9 
Parcialmente 7 38,9 
Não participei 4 22,2 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Participou da decisão de como seria o encaminhamento das atividades de trabalho no 
período da pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Como se sentiu ao realizar as atividades de trabalho durante o período de isolamento e 
distanciamento social? 
SENTIMENTO AO REALIZAR AS ATIVIDADES 
DURANTE A PANDEMIA 

n. % 

Com Medo 8 34,8 
Inseguro(a) 7 30,4 
Preocupado(a) 1 4,3 
Motivado(a) 1 4,3 
Preparado(a) 6 26 

TOTAL 23 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Como se sentiu ao realizar as atividades de trabalho durante o período de isolamento e 
distanciamento social? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Nos atendimentos de saúde que realiza com crianças e adolescentes, você costuma: 

ATENDIMENTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES n. % 
Dar informações diretamente a criança ou adolescente 9 15,3 
Possibilitar que a criança ou adolescente emita opiniões 13 22 
Considerar o que foi falado pela criança ou adolescente 12 20,3 
Relatar para a criança ou adolescente quais ações estão sendo realizadas 11 18,6 
Orientar sobre o tratamento aos responsáveis pela criança ou adolescente. 14 23,7 

TOTAL 59 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Nos atendimentos de saúde que realiza com crianças e adolescentes, você costuma: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Explique como ocorrem as situações que assinalou na pergunta anterior. 

DESCRIÇÃO DE COMO OCORREM AS SITUAÇÕES n. % 
Conversando e mostrando procedimentos  4 20 
Possibilitando a participação das crianças para melhoria do atendimento  4 20 
Orientação aos responsáveis 1 5 
Atendimento humanizado e diálogo  3 15 
Triagem, consulta e visita  6 30 
Resposta indiferente 2 10 

TOTAL 20 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Explique como ocorrem as situações que assinalou na pergunta anterior. 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Caso tenha realizado atividades de trabalho por meio remoto, quais foram suas maiores 
necessidades?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Caso tenha realizado atividades de trabalho por meio remoto, quais foram suas maiores 
necessidades?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Sua instituição/unidade deu suporte em formação para a realização das suas atividades 
profissionais em situação de pandemia? 

SUPORTE EM FORMAÇÃO n. % 
SIM 17 94,4 
NÃO 1 5,6 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Interagir com os pacientes remotamente. 2 11,1 

TOTAL 18 100 
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Gráfico - Sua instituição/unidade deu suporte em formação para a realização das suas atividades 
profissionais em situação de pandemia? 

  
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Considerando a pergunta anterior, em caso afirmativo, indique qual a forma de suporte foi 
disponibilizada na formação. 

FORMA DE SUPORTE n. % 
Orientação para organização e desenvolvimento das atividades remotas. 10 38,5 
Formações online sobre modalidades e recursos para atendimento. 8 30,8 
Disponibilização de materiais com orientações 8 30,8 

TOTAL 26 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Considerando a pergunta anterior, em caso afirmativo, indique qual a forma de suporte foi 
disponibilizada na formação. 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Sua instituição/unidade ofereceu suporte em materiais e equipamentos para a realização 
das suas atividades profissionais em situação de pandemia? 
SUPORTE EM MATERIAIS E EQUIPAMENTOS n. % 
Não 4 22,2 
Sim 14 77,8 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Sua instituição/unidade ofereceu suporte em materiais e equipamentos para a realização 
das suas atividades profissionais em situação de pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Caso sua instituição tenha oferecido algum material para atividades remotas, indique quais: 

MATERIAL OFERECIDO PELA INSTITUIÇÃO n. % 
EPIS 3 42,9 
Cursos 1 14,3 
Eletrônicos (celular, computador) 1 14,3 
Recursos lúdicos 1 14,3 
Plano de contingências 1 14,3 

TOTAL 7 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Caso sua instituição tenha oferecido algum material para atividades remotas, indique quais: 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - O que você sentiu mais falta na sua atuação como profissional da saúde durante a 
pandemia? 

SENTIU MAIS FALTA NA ATUAÇÃO n. % 
EPI (equipamentos de proteção individual). 3 8,3 
Infraestrutura e manutenção do local de atendimento. 12 33,3 
Ampliação do número de profissionais. 9 25 
Informação e transparência dos dados sobre a pandemia.  5 13,9 
Leitos, respiradores, remédios, testes 3 8,3 
Campanhas de conscientização 4 11,1 

TOTAL 36 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - O que você sentiu mais falta na sua atuação como profissional da saúde durante a 
pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 

42,9

14,3 14,3 14,3 14,3

EPIS Cursos Eletrônicos
(celular,

computador)

Recursos lúdicos Plano de
contingências

8,3

33,3

25

13,9
8,3

11,1

EPI
(equipamentos

de proteção
individual).

Infraestrutura e
manutenção do

local de
atendimento.

Ampliação do
número de

profissionais.

Informação e
transparência

dos dados
sobre a

pandemia.

Leitos,
respiradores,

remédios,
testes

Campanhas de
conscientização



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        205 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

Tabela - Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA n. % 
Sim 12 66,7 
Não 6 33,3 

Bruxismo 2 15,4 
Ganho ou perda nutricional 1 7,7 
Medo 1 7,7 
Desatenção 1 7,7 
Tristeza 2 15,4 
Estresse 2 15,4 
Sociabilidade 1 7,7 
Ansiedade 3 23 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Observou alguma consequência da pandemia para a saúde física e/ou emocional das 
crianças e adolescentes? Se sim, qual?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – Tipos de consequências da pandemia para a saúde física e/ou emocional das crianças e 
adolescentes  

 
 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Tabela - Recebeu alguma orientação sobre como encaminhar situações de falta de recursos básicos, 
caso recebesse essa demanda de seus pacientes (crianças e adolescentes), nesse período de 
pandemia? 
ORIENTAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO - FALTA DE RECURSOS BÁSICOS n. % 
Sim 7 38,9 
Não 11 61,1 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Recebeu alguma orientação sobre como encaminhar situações de falta de recursos básicos, 
caso recebesse essa demanda de seus pacientes (crianças e adolescentes), nesse período de 
pandemia? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabela - Recebeu alguma orientação sobre como encaminhar situações de violência contra à 
criança, caso recebesse essa demanda de seus pacientes, nesse período de pandemia? Se sim, 
poderia listar quais orientações? 

ORIENTAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO - 
VIOLÊNCIA 

n. % 

Sim 7 38,9 
Não 11 61,1 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico - Recebeu alguma orientação sobre como encaminhar situações de violência contra à 
criança, caso recebesse essa demanda de seus pacientes, nesse período de pandemia? Se sim, 
poderia listar quais orientações? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
Tabela – Conhece o Programa Saúde na Escola, componente da PNAISC (BRASIL, 2018)?  
POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE NA ESCOLA n. % 
Sim 8 44,4 
Não 10 55,6 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Conhece o Programa Saúde na Escola, componente da PNAISC (BRASIL, 2018)?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
Tabela – Recebeu alguma orientação sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança - PNAISC (BRASIL, 2018) no local onde trabalha? Se sim, poderia listar quais orientações?  
ORIENTAÇÃO SOBRE POLÍTICA DE SAÚDE NA ESCOLA n. % 
Sim  2 11,1 
Não 16 88,9 

TOTAL 18 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
Gráfico – Recebeu alguma orientação sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da 
Criança - PNAISC (BRASIL, 2018) no local onde trabalha? Se sim, poderia listar quais orientações?  

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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Tabela - Os eixos indicados abaixo compõem o conjunto de estratégias da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2018). Com base nas suas experiências no 
local de trabalho, classifique a qualidade e efetividade de cada um deles, considerando a escala. 

EIXOS PNAISC Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
BRASIL n. % n. % n. % n. % n. % 

Atenção humanizada e qualificada à 
gestação, ao parto, ao nascimento e 
ao recém-nascido 

1 5,6 2 11,1 6 33,3 4 22,2 5 27,8 

Aleitamento materno e alimentação 
complementar saudável 2 11,1 1 5,6 9 50 6 33,3 0 0 

Promoção e acompanhamento do 
crescimento e desenvolvimento 
integral 

2 11,1 0 0 11 61,1 5 27,8 0 0 

Atenção integral à criança com 
agravos prevalentes na infância e 
com doenças crônicas 

1 5,6 1 5,6 14 77,8 2 11,1 0 0 

Atenção integral à criança em 
situação de violências, prevenção de 
acidentes e promoção da cultura de 
paz 

1 5,6 6 33,3 7 38,9 4 22,2 0 0 

Atenção à saúde de crianças com 
deficiência ou em situações 
específicas e de vulnerabilidade 

3 16,7 4 22,2 8 44,4 3 16,7 0 0 

Vigilância e prevenção do óbito 
infantil, fetal e materno 2 11,1 4 22,2 7 38,9 5 27,8 0 0 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Os eixos indicados abaixo compõem o conjunto de estratégias da Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança - PNAISC (BRASIL, 2018). Com base nas suas experiências no 
local de trabalho, classifique a qualidade e efetividade de cada um deles, considerando a escala. 
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Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Tabela - Quais das práticas abaixo são estratégias adotadas pela instituição em que você trabalha? 
ESTRATÉGIAS ADOTADAS PELA INSTITUIÇÃO n. % 

Desenvolvimento de atividades lúdicas para promoção da saúde. 7 19,4 
Qualificação dos profissionais da saúde e educação, famílias e comunidade local. 10 27,8 
Estruturação de estratégias que evitem a medicalização das dificuldades escolares 2 5,6 
Identificação precoce e oportuna de problemas de saúde, no desenvolvimento e na 
aprendizagem. 12 33,3 

Não adotamos nenhuma das práticas listadas 5 13,9 
TOTAL 36 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico - Quais das práticas abaixo são estratégias adotadas pela instituição em que você trabalha? 

 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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IV. RELATÓRIO-VISÃO GERAL DOS DADOS DE ARGENTINA, CHILE, COLÔMBIA 
Y MÉXICO/ INFORME- DATOS GENERALES DE ARGENTINA, CHILE, 
COLOMBIA Y MÉXICO 

 
 
 
En esta parte del informe se presentan los datos generales que conforman las 

respuestas al conjunto total de sujetos de cuatro instituciones de países 
hispanohablantes de América Latina: Argentina, Chile, Colombia y México. Están 
organizados en cuatro grandes bloques: 1. Datos sobre la caracterización de los 
sujetos; 2. Derechos de la infancia; 3. Derecho a la educación; 4. Derecho a la Salud. 
Cada bloque de datos presenta las respuestas por grupo de sujetos participantes: 
Estudiantes, Profesionales de la Educación, Profesionales de la Salud, según cambios 
específicos. 

 
 
 
 
 

Tabla x – Muestra general de estudiantes   
PAÍS Estudantes % 

Argentina 60 41,1 
Chile 39 26,7 
Colômbia 13 8,9 
México 34 23,3 
  146 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
 

Tabla x – Muestra general de Profesionales de la Educación   
PAÍS PROF. EDUCAÇÃO % 

Argentina No 8 11,4 
Argentina Ro 21 30,0 
Chile  9 12,9 
Colômbia 13 18,6 
México 19 27,1 

TOTAL 70 100 
Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla x – Muestra general de Profesionales de la Salud 

PAÍS PROF. SAÚDE % 
Argentina 1 16,7 
Chile 0 0 
Colômbia 5 83.3 
México 0 0 
  6 100 

Fonte: Garantia do direito à educação e direito à saúde no contexto da pandemia covid-19 (2020-2021) 
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1. DATOS DE CARACTERIZACIÓN DE LOS SUJETOS 

 
La recogida de datos incluyó la escucha de tres grupos de sujetos estudiantiles, 

profesionales de la educación y profesionales de la salud, cuyas respuestas se 
presentan por separado en el informe, partiendo de los datos que caracterizan a los 
participantes. 

El primer bloque de datos presenta las respuestas que permiten caracterizar las 
percepciones de los participantes en cuanto a: edad, sexo, etnia, educación, 
condiciones de vivienda, acceso a la computadora e internet, actividades que realizan, 
entre otras preguntas específicas para cada grupo de sujetos. 

 
 

1.1 Datos de caracterización de los estudiantes 
 
Tabla – Participantes en la investigación. 

PAIS ESTUDIANTES % 
Argentina 60 41 
Chile 39 26,7 
Colombia 13 8,9 
México 34 23,3 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Participantes en la investigación. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
¿Tabla – Cuántos años tiene? 

EDAD n. % 
12 años 16 11 
13 años 21 14,4 
14 años 29 19,9 
15 años 11 7,5 
16 años 16 11 
17 años 29 19,9 
18 años 24 16,4 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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¿Gráfico – Cuántos años tiene? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Su identificación de género: 

GÉNERO EXTERIOR 
n. % 

Femenino 74 50,7 
Masculino 72 49,3 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Su identificación de género: 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Perteneces a alguna etnia? Se si, cuál: 

ETNIA n. % 
No. 127 87 
Sí (sin especificaciones). 3 2 
Pueblos Originarios. 2 1,4 
Toba. 1 0,7 
Mapuche. 7 4,8 
Indígena. 1 0,7 
No sé declarar. 1 0,7 
Sin respuesta. 4 2,7 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Perteneces a alguna etnia? Se si, cuál: 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuántas personas viven en tu casa? 

NÚMERO DE RESIDENTES EXTERIOR 
n. % 

2 personas. 3 2 
3 personas. 21 14,4 
4 personas. 33 22,6 
5 personas. 36 24,7 
6 personas. 22 15 
Más de 6 personas. 31 21,2 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuántas personas viven en tu casa? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuántas habitaciones tiene su casa (contando el número total de dormitorios, sala, cocina, 
baños, área de servicio etc.)? 

HABITACIONES EXTERIOR 
n. % 

1 habitación. 4 2,7 
2 habitaciones. 4 2,7 
3 habitaciones. 17 11,6 

87

2 1,4 0,7 4,8 0,7 0,7 2,7
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4 habitaciones. 29 19,9 
5 habitaciones. 30 20,5 
6 habitaciones. 30 20,5 
7 habitaciones. 12 8,2 
8 habitaciones. 8 5,5 
Más de 8 habitaciones. 12 8,2 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuántas habitaciones tiene su casa (contando el número total de dormitorios, sala, cocina, 
baños, área de servicio etc.)? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Comparte un cuarto con alguien? En ese caso afirmativo, escriba la opción "Otros" con 
quienes usted lo comparte. 

DIVIDE SU HABITACIÓN EXTERIOR 
n. % 

No. 58 39,7 
Sí (general). 87 59,6 

Hermanos. 35 37,6 
Madre/Padre. 9 9,7 
Abuelos. 2 2,2 
Hogar de menores. 1 1 
Primo(a). 1 1 
Sobrino(a). 3 3,2 
Tío(a). 2 2,2 
Todos los habitantes de la casa. 1 1 
Cuñado(a). 1 1 
No especificó. 38 40,9 

Sin respuesta. 1 0,7 
TOTAL 146 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Comparte un cuarto con alguien? En ese caso afirmativo, escriba la opción "Otros" con 
quienes usted lo comparte. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico –Con quien comparte su cuarto 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Alguien de su familia tiene algún problema de salud? En caso afirmativo, ¿sabe cuál es el 
problema de salud? Introduzca la respuesta en la opción "Otros".  

PROBLEMAS DE SALUD n. % 
No. 102 69,9 
Sí (general). 44 30,1 

Hipertensión. 5 11,9 
Diabetes. 9 21,4 
Asma. 2 4,8 
Problemas cardíacos. 5 11,9 
Rinitis. 1 2,4 
Problemas de tiroides. 3 7,1 
Obesidad. 2 4,8 
Cáncer. 1 2,4 
Artritis reumatoide. 1 2,4 
Broncoespasmos. 2 4,8 
Celiaquía. 1 2,4 
Mal de Chagas. 2 4,8 
Epilepsia. 2 4,8 
Dermatitis. 1 2,4 
Piedras en el intestino. 1 2,4 
Problema en la perna. 1 2,4 
Problemas al colon. 1 2,4 
TDH. 1 2,4 
Trastornos de lenguaje. 1 2,4 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Alguien de su familia tiene algún problema de salud? En caso afirmativo, ¿sabe cuál es el 
problema de salud? Introduzca la respuesta en la opción "Otros".  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 
Gráfico – Tipos de problemas de salud en la familia.  

 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Usted ayuda con las tareas domésticas?  

TAREAS DOMÉSTICAS EXTERIOR 
n. % 

Ayuda con pequeñas tareas (como hacer la cama, lavar los platos). 105 41 
Cuida de hermanos, primos, vecinos. 52 20,3 
Limpia la casa. 90 35,2 
No. 5 2 
Otras tareas (Changas, mandados, cocinar...). 4 1,6 

TOTAL (respuestas) 256 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Usted ayuda con las tareas domésticas? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Haces alguna actividad de trabajo fuera de casa? En caso afirmativo, escriba en la opción 
"Otros" cuál es su actividad laboral. 

TRABAJO FUERA DE CASA EXTERIOR 
n. % 

No. 119 81,5 
Sí. 26 17,8 

No especificó. 6 20 
Albañilería. 7 23,3 
Empresa familiar. 2 6,7 
Atiendo al público, Cajera. 3 10 
Vendedor. 1 3,3 
Reposición. 1 3,3 
Practicas deportivas. 3 10 
Cuidar de niños. 1 3,3 
Ayudar vecinos; amigos. 2 6,7 
Doméstica. 1 3,3 
Changas. 1 3,3 
Administrativa. 1 3,3 
Aseo. 1 3,3 

Sin respuesta. 1 0,7 
TOTAL 146 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
 
Gráfico – ¿Haces alguna actividad de trabajo fuera de casa? En caso afirmativo, escriba en la opción 
"Otros" cuál es su actividad laboral. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – tipo de actividad de trabajo fuera de casa. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – En su casa, ¿tiene una computadora con conexión a Internet?  

COMPUTADORA EXTERIOR 
n. % 

No. 61 41,8 
Sí. 83 56,8 
Otros: 
PC, rota y sin internet. 1 0,7 
A veces. 1 0,7 

TOTAL  146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – En su casa, ¿tiene una computadora con conexión a Internet? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Tiene acceso a un teléfono móvil con conexión a Internet? 

TELÉFONO MÓVIL EXTERIOR 
n. % 

Sí, tengo mi propio teléfono móvil. 96 65,8 
Sí, uso el celular de un familiar (padre, madre, hermanos, abuelos etc.) 
cuando lo necesito. 32 21,9 

Tengo un teléfono móvil, pero no tengo internet. 11 7,5 
No tengo acceso. 7 4,8 

TOTAL  146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Tiene acceso a un teléfono móvil con conexión a Internet? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuántos televisores hay en su casa? 

TELEVISORES EXTERIOR 
n. % 

Ninguno. 4 2,7 
Uno. 34 23,3 
Dos. 52 35,6 
Tres o más. 56 38,4 

TOTAL  146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuántos televisores hay en su casa? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Tiene hermanos que estudian en casa en el período de distanciamiento social? En caso 
afirmativo, escriba en la opción "Otros" cuántos hermanos están estudiando en casa. 

HERMANOS ESTUDIANTES EXTERIOR 
n. % 

No. 44 30,1 
Sí: 
No especificó la cantidad. 45 30,8 
Uno. 23 15,8 
Dos. 22 15 
Tres 6 4,1 
Cuatro. 2 1,4 
Cinco ou más. 4 2,7 

TOTAL  146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
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covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico – ¿Tiene hermanos que estudian en casa en el período de distanciamiento social? En caso 
afirmativo, escriba en la opción "Otros" cuántos hermanos están estudiando en casa. 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Marque los ítems presentes en el lugar donde vive: 

CONDICIONES DE CONTEXTO EXTERIOR 
n. % 

Agua potable 140 28,6 
Camiones de recogida de basura 108 22 
Acceso a la mascarilla o cubrebocas, alcohol en gel, jabón 122 24,9 
Sistema de alcantarillado 119 24,3 
Ninguno de los anteriores. 1 0,2 

TOTAL (respostas) 490 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Marque los ítems presentes en el lugar donde vive: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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1.2. Datos de caracterización de los profesionales de la educación 
 
Tabla – País. 

PAIS n. % 
Argentina 29 41,4 
Chile 9 12,9 
Colombia 13 18,6 
México 19 27,1 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – país. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuántos años tiene? 

EDAD n. % 
Hasta 25 años 1 1,4 
26 a 32 años 16 22,9 
33 a 39 años 20 28,6 
40 a 47 años 15 21,4 
48 a 55 años 12 17,1 
Más de 55 años 6 8,6 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuántos años tiene? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuál es su identificación de Género? 

GÉNERO n. % 
Femenino 47 67,1 
Masculino 23 32,9 

TOTAL 70 100 
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Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuál es su identificación de Género? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Alguien en su familia tiene una enfermedad crónica? En caso afirmativo, ¿cuál es el 
problema de salud? (Incluya su respuesta en "Otros").  

ENFERMEDAD n. % 
No. 50 71,4 
Sí. 19 27,1 

Hipertensión. 6 20 
Diabetes. 7 23,3 
Asma. 1 3,3 
Artritis reumatoide. 1 3,3 
Problemas cardíacos. 2 6,7 
Hipertiroidismo. 1 3,3 
Cáncer de mama. 1 3,3 
Insuficiencia cardíaca. 1 3,3 
Purpura Tromboisea. 1 3,3 
Rinitis crónica. 1 3,3 
Síndrome metabólico. 1 3,3 
No especificó. 5 16,7 
Diagnóstico en familiares. 2 6,7 

Sin respuesta. 1 1,4 
TOTAL 70 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Alguien en su familia tiene una enfermedad crónica? En caso afirmativo, ¿cuál es 
el problema de salud? (Incluya su respuesta en "Otros").  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 

67,1

32,9

Femenino Masculino

71,4

27,1

1,4

No Sí Sin respuesta
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Gráfico – Tipos de enfermedad crónica que tiene en la familia. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuál es su título máximo? 

TITULO MÁXIMO n. % 
Colegio Secundario (formación de profesores). 9 12,9 
Técnico Secundario. 2 2,9 
Graduado universitario. 40 57,1 
Especialización. 10 14,3 
Maestría. 9 12,9 
Doctorado. 0 0 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuál es su título máximo? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el sector de la educación?  
TIEMPO DE ACTIVIDAD EM EDUCACIÓN n. % 
Hasta 2 años 4 5,7 
2 a 5 años 9 12,9 
6 a 10 años 24 34,3 
11 a 15 años 12 17,1 
16 a 20 años 7 10 
21 a 25 años 9 12,9 
26 a 30 años 2 2,9 
Más de 30 años 3 4,3 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en el sector de la educación? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Qué función desempeña actualmente? 

FUNCIÓN n. % 
Profesor/ Docente/ Maestro. 56 75,7 
Coordinadora. 1 1,4 
Asistente de la educación. 1 1,4 
Trabajadora social. 1 1,4 
Director; Rectora. 2 2,7 
Psicólogo(a). 3 4 
Secretario(a). 1 1,4 
Tutor(a). 2 2,7 
Hogar. 1 1,4 
Coordinador de Prácticas y Titulación. 1 1,4 
Delegado de Protección. 1 1,4 
Encargada de Control de Gestión y Proyectos. 1 1,4 
Profesora de nivel superior. 1 1,4 
Terapeuta ocupacional. 1 1,4 
Vice Rectora. 1 1,4 

TOTAL 74 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Qué función desempeña actualmente? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
 
 
Tabla – ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en esta función?  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 

75,7

4 2,7 2,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

TIEMPO EN LA FUNCIÓN n. % 
Hasta 2 años 9 12,9 
2 a 5 años 14 20 
6 a 10 años 22 31,4 
11 a 15 años 9 12,9 
16 a 21 años 6 8,6 
Más de 21 años. 10 14,3 
TOTAL 70 100 
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Gráfico – ¿Cuánto tiempo hace que trabaja en esta función?  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿En cuáles niveles de la Educación Básica tiene experiencia como docente? 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿En cuáles niveles de la Educación Básica tiene experiencia como docente? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Hace alguna otra actividad laboral fuera del campo educativo? En caso afirmativo, 
¿cuál es su actividad laboral? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

12,9
20

31,4

12,9
8,6

14,3

Hasta 2 años 2 a 5 años 6 a 10 años 11 a 15 años 16 a 21 años Más de 21
años.

6,8
18,2

25,8

47,7

1,5

Educación Infantil Escuela Primaria 1 -
años iniciales

(educación básica
1º a 4º)

Escuela Primaria 2 -
años finales

(educación básica
5º a 8º)

Secundaria
(Enseñanza Media)

No tengo
experiencia en la
enseñanza de la

Educación infantil,
primaria o

secundaria.

EXPERIENCIA n. % 
Educación Infantil 9 6,8 
Escuela Primaria 1 - años iniciales (educación básica 1º a 4º) 24 18,2 
Escuela Primaria 2 - años finales (educación básica 5º a 8º) 34 25,8 
Secundaria (Enseñanza Media) 63 47,7 
No tengo experiencia en la enseñanza de la Educación infantil, primaria o 
secundaria. 2 1,5 

TOTAL 132 100 

OTRA ACTIVIDAD LABORAL n. % 
No. 58 82,9 
Sí. 12 17,1 

No especificó. 3 20 
Psicología clínica. 1 6,7 
Clases particulares/Capacitación. 3 20 
Músico. 1 6,7 
Apoyo escolar en uma biblioteca. 1 6,7 
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Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Hace alguna otra actividad laboral fuera del campo educativo? En caso afirmativo, 
¿cuál es su actividad laboral? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 
 
 

Gráfico – Ootra actividad laboral que hace fuera del campo educativo 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Podría indicar su ingreso económico mensual? (Incluya su respuesta sobre el 
montante en "Otros").  

INGRESO ECONÓMICO MENSUAL n. % 

No
83%

Sí
17%

OTRA OCUPACIÓN %

20

6,7

20

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Contadora. 1 6,7 
Ama de casa. 1 6,7 
Pastelaría. 1 6,7 
Traductora. 1 6,7 
Atención al público. 1 6,7 

TOTAL 70 100,0 
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No informé. 36 51,4 
(≈R$1100) 1 salario mínimo brasileño. 7 10 
(>R$2200) 2 a 4 salarios mínimos brasileños. 24 34,3 
(>R$5500) 5 a 7 salarios mínimos brasileños. 3 4,3 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Podría indicar su ingreso económico mensual? (Incluya su respuesta sobre el 
montante en "Otros").  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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1.3 Datos de caracterización de los profesionales de la salud 
 
Tabla – ¿En qué País vive? 

PAÍS n. % 
Argentina 1 20 
Colombia 5 80 

Total  6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿En qué País vive? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuántos años tiene? 

EDAD n. % 
26 a 32 años 2 33,3 
40 a 47 años 1 16,7 
48 a 55 años 2 33,3 
Más de 55 años 1 16,7 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuántos años tiene? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuál es su identificación de género? 

GÉNERO n. % 
Femenino 5 83,3 
Masculino 1 16,7 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Cuál es su identificación de género? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Alguien en su familia tiene una enfermedad crónica? En caso afirmativo, ¿cuál es el problema 
de salud? (Incluya su respuesta en "Otros").  

ENFERMEDAD n. % 
No. 2 33,3 
Sí. 4 66,7 

Asma. 1 20 
Hipertensión. 1 20 
Tiroideopatía. 1 20 
Artritis Reumatoide. 1 20 
No especificó. 1 20 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Alguien en su familia tiene una enfermedad crónica? En caso afirmativo, ¿cuál es el 
problema de salud? (Incluya su respuesta en "Otros").  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico – Tipo de enfermedad crónica en la familia 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – ¿Cuál es su profesión? 
PROFESIÓN n. % 

Enfermería. 1 16,7 
Psicología. 2 33,3 
Odontología. 2 33,3 
Medicina. 1 16,7 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuál es su profesión? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuál es su título máximo? 

TÍTULO MÁXIMO n. % 
Graduado universitario. 2 33,3 
Especialización. 3 50 
Maestría. 1 16,7 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuál es su título máximo? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – La institución sanitaria en la que trabaja es: 

CARÁCTER DA INSTITUICIÓN n. % 
Pública 4 66,7 
Privada 1 16,7 
Comunitaria 1 16,7 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – La institución sanitaria en la que trabaja es: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – La institución sanitaria en la que trabaja es: 

INSTITUICIÓN n. % 
Atención primaria. 2 33,3 
Centro Comunitario 2 33,3 
Colegio 2 33,3 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – La institución sanitaria en la que trabaja es: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuánto tiempo trabaja en el sector de la salud? 
TIEMPO DE ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE SALUD n. % 
2 años 2 33,3 
16 a 20 años 2 33,3 
26 a 30 años 2 33,3 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuánto tiempo trabaja en el sector de la salud? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 

66,7

16,7 16,7

Pública Privada Comunitaria

33,3 33,3 33,3
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covid-19 (2020-2021) 
 

Tabla – ¿Cuánto tiempo ha estado en esta función? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuánto tiempo ha estado en esta función? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – En su actividad profesional, ¿presta o ha prestado servicios a niños, niñas y adolescentes de las 
siguientes franjas de edad? 

FRANJAS DE EDAD n. % 
0 a 2 años. 3 12 
2 a 5 años. 5 20 
5 a 9 años. 6 24 
9 a 13 años. 6 24 
13 a 18 años. 5 20 

TOTAL 25 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – En su actividad profesional, ¿presta o ha prestado servicios a niños, niñas y adolescentes de 
las siguientes franjas de edad? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
  

33,3 33,3 33,3

Hasta 2 años 16 a 20 años 26 a 30 años

12

20
24 24

20

0 a 2 años. 2 a 5 años. 5 a 9 años. 9 a 13 años. 13 a 18 años.

PERÍODO DE ACTIVIDAD EN LA FUNCIÓN EN LA QUE ACTÚA n. % 
Hasta 2 años 2 33,3 
16 a 20 años 2 33,3 
26 a 30 años 2 33,3 

TOTAL 6 100 
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2 LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

En este bloque se recogen las percepciones sobre los derechos y su garantía. En la 
primera pregunta del bloque, se presentaron en una lista los derechos consagrados en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989), pidiéndoles que indiquen cuáles son los 
derechos más fundamentales para la vida de los niños, niñas y adolescentes en el país. 
contexto actual. Luego, las preguntas comenzaron a recoger las valoraciones de los 
participantes sobre la garantía de los derechos de la niñez, solicitando una evaluación en 
relación a los derechos de provisión, protección y participación. Y, finalmente, se investigan las 
percepciones sobre las condiciones de vida de niños y adolescentes en contextos locales, 
nacionales y globales contemporáneos. Y en forma de preguntas abiertas, las preguntas sobre: 
¿a qué te refieres con Derechos Humanos? ¿Qué consideras el derecho fundamental de todas 
las personas?. 

 
2.1 Percepciones de los estudiantes sobre sus derechos 

 
Tabla – Elija entre los derechos garantizados para la infancia, los TRES que considere más importantes 
en su vida en este momento: ESTUDIANTES 

TRES DERECHOS MÁS IMPORTANTES HOY EXTERIOR 
n. % 

Educación. 96 22,2 
Salud. 79 18,3 
Vivir con los padres o tutores legales. 41 9,5 
Vida. 42 9,7 
Protección contra todas las formas de violencia. 37 8,6 
Adopción (tener una familia). 35 8,1 
Libertad de opinión y de expresión. 23 5,3 
Deporte y esparcimiento. 12 2,8 
Identidad. 24 5,6 
Información. 5 1,2 
Protección contra el trabajo ilegal y la explotación 
económica. 9 2 

Libertad de asociación y de creencia. 7 1,6 
Reintegración social. 4 0,9 
Cultura. 7 1,6 
Profesionalización. 2 0,5 
Orientación en y para los Derechos Humanos. 4 0,9 
Nacionalidad. 5 1,2 

TOTAL (respuestas) 432 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Elija entre los derechos garantizados para la infancia, los TRES que considere más 
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importantes en su vida en este momento: ESTUDIANTES 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del  
covid-19 (2020-2021) 
 
Gráfico – Evaluación del nivel de garantía de los derechos de infancia 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – Los derechos de PROVISIÓN: se relacionan con la satisfacción de sus necesidades básicas 
y con su desarrollo personal y social. Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos en su 
vida, considerando la escala.  ESTUDIANTES 

DIREITOS DE PROVISÃO Insuficiente Fraco Médio Ótimo Excelente 
EXTERIOR n. % n. % n. % n. % n. % 

Direito à alimentação. 2 1,4 3 2,1 26 17,8 40 27,4 75 51,4 
Direito à educação. 0 0,0 6 4,1 23 15,8 51 34,9 66 45,2 
Direito à moradia. 3 2,1 11 7,5 26 17,8 47 32,2 59 40,4 
Direito à saúde. 0 0,0 10 6,8 34 23,3 41 28,1 61 41,8 
Direito à família. 0 0,0 5 3,4 17 11,6 42 28,8 82 56,2 
Direito ao brincar. 2 1,4 8 5,5 34 23,3 32 21,9 70 47,9 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Los derechos de PROVISIÓN: se relacionan con la satisfacción de sus necesidades 
básicas y con su desarrollo personal y social. Indique el nivel de garantía de este conjunto de 
derechos en su vida, considerando la escala. ESTUDIANTES 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Los derechos de protección se refieren a la seguridad, la protección física y emocional. 
Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos en su vida, considerando la escala. 
ESTUDIANTES 

DERECHOS DE PROTECCIÓN Insuficiente Bajo Medio Muy 
bueno Excelente 

EXTERIOR n. % n. % n. % n. % n. % 
Se siente físicamente seguro 8 5,5 10 6,8 29 19,9 48 32,9 51 34,9 
Se siente seguro respecto a su salud 3 2,1 8 5,5 27 18,5 59 40,4 49 33,6 
Se siente protegido de agresiones 
verbales 

8 5,5 14 9,6 39 26,7 38 26,0 47 32,2 

Se siente emocionalmente seguro 5 3,4 16 11 31 21,2 43 29,5 51 34,9 
Se siente respetado en su 
individualidad/privacidad. 

5 3,4 10 6,8 19 13,0 52 35,6 60 41,1 

Se siente protegido de todas las formas 
de violencia 

13 8,9 12 8,2 22 15,1 42 28,8 57 39,0 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
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Gráfico – Los derechos de protección se refieren a la seguridad, la protección física y emocional. 
Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos en su vida, considerando la escala. 
ESTUDIANTES 

 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
 

Tabla – Los derechos de participación consideran las oportunidades de expresar opiniones y 
contribuir a las decisiones sobre cuestiones de la propia vida. Indique el nivel de garantía de este 
conjunto de derechos para los niños, niñas y adolescentes, considerando la escala. ESTUDIANTES 

DERECHOS DE 
PARTICIPACIÓN Insuficiente Bajo Medio Muy 

bueno Excelente 

EXTERIOR n. % n. % n. % n. % n. % 
Libertad de expresión en casa 2 2,9 18 25,7 33 47,1 14 20,0 3 4,3 
Libertad de expresión en la 
escuela, colegio 0 0,0 1 1,4 19 27,1 35 50,0 15 21,4 

Derecho a participar en casa 0 0,0 13 18,6 41 58,6 13 18,6 3 4,3 
Derecho a participar en la 
escuela, colegio 0 0,0 4 5,7 16 22,9 36 51,4 14 20 

Derecho a decidir en casa 2 2,9 20 28,6 39 55,7 8 11,4 1 1,4 
Derecho a decidir en la escuela, 
colegio 0 0,0 7 10,0 24 34,3 30 42,9 9 12,9 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Los derechos de participación consideran las oportunidades de expresar opiniones y 
contribuir a las decisiones sobre cuestiones de la propia vida. Indique el nivel de garantía de este 
conjunto de derechos para los niños, niñas y adolescentes, considerando la escala. ESTUDIANTES 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 

 
Tabla – En su opinión, las condiciones de vida de los niños y adolescentes en el lugar donde vive 
son: Estudantes 

CONDICIONES DE VIDA – LUGAR DONDE VIVE EXTERIOR 
n. % 

10 - Excelentes 16 11 
9 15 10,3 
8 22 15 
7 39 26,7 
6 17 11,6 
5 20 13,7 
4 10 6,8 
3 1 0,7 
2 4 2,7 

1 - Insuficientes 2 1,4 
TOTAL  146 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – En su opinión, las condiciones de vida de los niños y adolescentes en el lugar donde vive 
son: 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – En su opinión, las condiciones de vida de los niños y adolescentes en el país en el que vive 
son: 

CONDICIONES DE VIDA - PAÍS EXTERIOR 
n. % 

10 - Excelentes 10 6,8 
9 6 4,1 
8 19 13 
7 27 18,5 
6 33 22,6 
5 26 17,8 
4 18 12,3 
3 7 4,8 
2   

1 - Insuficientes   
TOTAL 146 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – En su opinión, las condiciones de vida de los niños y adolescentes en el país en el que vive 
son: 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – En su opinión, las condiciones de vida de los niños y adolescentes en el mundo son: 

CONDICIONES DE VIDA - MUNDO EXTERIOR 
n. % 

10 - Excelentes 3 2 
9 6 4,1 
8 15 10,3 
7 28 19,2 
6 29 19,9 
5 44 30,1 
4 11 7,5 
3 8 5,5 
2 1 0,7 

1 - Insuficientes 1 0,7 
TOTAL  146 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – En su opinión, las condiciones de vida de los niños y adolescentes en el mundo son: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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2.3 Percepciones de profesionales de educación sobre derechos de la infancia 
 
Tabla – Elija entre los derechos garantizados para la infancia, los tres que considera más importantes 
en la vida de los niños, niñas y adolescentes, estudiantes de su escuela (colegio), en este momento. 
Todos los derechos que se enumeran a continuación se afirman en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (ONU, 1989). 

TRES DERECHOS MÁS IMPORTANTES HOY n. % 
Educación 50 23,8 
Salud 50 23,8 
Protección contra todas las formas de violencia 31 14,8 
Vida. 25 11,9 
Vivir con los padres o tutores legales 13 6,2 
Adopción (tener una familia) 7 3,3 
Identidad 12 5,7 
Libertad de opinión y de expresión 6 2,9 
Integración social 4 1,9 
Orientación en y para los Derechos Humanos 2 1 
Deporte y esparcimiento 3 1,4 
Protección contra el trabajo ilegal y la explotación 
económica 3 1,4 

Libertad de asociación y de creencia 2 1 
Nacionalidad 2 1 

TOTAL 210 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Elija entre los derechos garantizados para la infancia, los tres que considera más importantes 
en la vida de los niños, niñas y adolescentes, estudiantes de su escuela (colegio), en este momento. 
Todos los derechos que se enumeran a continuación se afirman en la Convención sobre los Derechos 
del Niño (ONU, 1989). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
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Tabla – ¿Considera que este conjunto de derechos está garantizado en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes de su escuela(colegio), durante este período de pandemia? [asigne una calificación de 
1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente]. 

NÍVEL DA GARANTIA DE DIREITOS n. % 
1 - Insuficiente 2 2,9 

2 2 2,9 
3 4 5,7 
4 4 5,7 
5 13 18,6 
6 8 11,4 
7 15 21,4 
8 13 18,6 
9 6 8,6 

10 - Excelente 3 4,3 
TOTAL  70 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Considera que este conjunto de derechos está garantizado en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes de su escuela(colegio), durante este período de pandemia? [asigne una calificación de 
1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente]. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabla – Los derechos de provisión se refieren a la satisfacción de las necesidades básicas y al 
desarrollo personal y social. Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos para la 
infancia, considerando la escala. Profesionales de Educación 

DERECHOS DE PROVISIÓN Insuficiente Bajo Medio Muy bueno Excelente 
EXTERIOR n. % n. % n. % n. % n. % 

Derecho a la alimentación 3 4,3 17 24,3 30 42,9 13 18,6 7 10 
Derecho a la educación 2 2,9 12 17,1 32 45,7 19 27,1 5 7,1 
Derecho a la vivienda 7 10,0 18 25,7 30 42,9 12 17,1 3 4,3 
Derecho a la salud 4 5,7 22 31,4 29 41,4 10 14,3 5 7,1 
Derecho a la familia 2 2,9 11 15,7 34 48,6 18 25,7 5 7,1 
Derecho a jugar 2 2,9 14 20,0 32 45,7 18 25,7 4 5,7 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Los derechos de provisión se refieren a la satisfacción de las necesidades básicas y al 
desarrollo personal y social. Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos para la 
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infancia, considerando la escala. Profesionales de Educación 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 
Tabla – Los derechos de protección se refieren a la seguridad, la protección física y emocional. 
Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos para la infancia, considerando la escala. 

DERECHOS DE PROTECCIÓN Insuficiente Bajo Medio Muy 
bueno Excelente 

EXTERIOR n. % n. % n. % n. % n. % 
Protección y Seguridad Física 7 10,0 17 24,3 27 38,6 14 20,0 5 7,1 
Protección contra enfermedades 13 18,6 19 27,1 23 32,9 11 15,7 4 5,7 
Protección contra la discriminación y 
los prejuicios 4 5,7 21 30,0 27 38,6 14 20,0 4 5,7 

Protección de la 
individualidad/privacidad 5 7,1 23 32,9 25 35,7 14 20,0 3 4,3 

Protección contra todas las formas de 
violencia 6 8,6 19 27,1 27 38,6 12 17,1 6 8,6 

Protección y Seguridad Emocional 9 12,9 20 28,6 23 32,9 12 17,1 6 8,6 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Los derechos de protección se refieren a la seguridad, la protección física y emocional. 
Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos para la infancia, considerando la escala. 
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Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
 
 

 
 
Tabla – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el lugar donde trabaja en este 
período de pandemia? [asigne una calificación de 1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente: 
CONDICIONES DE VIDA – LUGAR DONDE TRABAJA n. %  

1 - Insuficientes 3 4,3 
2 3 4,3 
3 9 12,9 
4 4 5,7 
5 8 11,4 
6 10 14,3 
7 17 24,3 
8 9 12,9 
9 6 8,6 

10 - Excelentes 1 1,4 
TOTAL  70 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el lugar donde trabaja en este 
período de pandemia? [asigne una calificación de 1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el país donde vive durante este 
período de pandemia? [asigne una calificación de 1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente] 

CONDICIONES DE VIDA - PAÍS n. %  

7,1 8,6
12,9

32,9
27,1 28,6

35,7 38,6
32,9

20 17,1 17,1

4,3
8,6 8,6

Protección de la
individualidad/privacidad

Protección contra todas las
formas de violencia

Protección y Seguridad
Emocional

4,3 4,3

12,9

5,7

11,4
14,3

24,3

12,9
8,6

1,4



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        245 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

1 - Insuficiente 1 1,4 
2 2 2,9 
3 7 10 
4 9 12,9 
5 16 22,9 
6 18 25,7 
7 11 15,7 
8 4 5,7 
9 2 2,9 

10 - Excelente 0 0,0 
TOTAL  70 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el país donde vive durante este 
período de pandemia? [asigne una calificación de 1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente] 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el mundo en este período de 
pandemia? [asigne una calificación de 1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente] 

CONDICIONES DE VIDA - MUNDO n. %  
1 - Insuficiente 2 2,9 

2 1 1,4 
3 9 12,9 
4 12 17,1 
5 22 31,4 
6 10 14,3 
7 10 14,3 
8 3 4,3 
9 1 1,4 

10 - Excelente 0 0,0 
TOTAL  70 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el mundo en este período de 
pandemia? [asigne una calificación de 1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente] 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 Percepciones de profesionales de salud sobre derechos de la infancia 
 
Tabla- Elija entre los derechos garantizados para la infancia, los tres que considera más importantes 
en la vida de los niños, niñas y adolescentes en este momento. Todos los derechos que se 
enumeran a continuación se afirman en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989). 

TRES DERECHOS MÁS IMPORTANTES HOY n. % 
Adopción (tener una familia). 1 5,6 
Protección contra todas las formas de violencia. 2 11,1 
Vivir con los padres o tutores legales. 1 5,6 
Salud. 5 27,8 
Identidad. 1 5,6 
Vida 3 16,7 
Educación. 5 27,8 

TOTAL 18 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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en la vida de los niños, niñas  y adolescentes en este momento. Todos los derechos que se 
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enumeran a continuación se afirman en la Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Considera que este conjunto de derechos está garantizado en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes de su escuela (colegio), durante este período de pandemia? [asigne una calificación de 
1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente]. 

DERECHOS GARANTIZADOS n. % 
1 - insuficiente 0 0 

5 1 16,7 
6 4 66,7 
7 1 16,7 

10 - excelente 0 0 
TOTAL 6 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Considera que este conjunto de derechos está garantizado en la vida de los niños, niñas y 
adolescentes de su escuela (colegio), durante este período de pandemia? [asigne una calificación de 
1 a 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente]. 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
 
Tabla – Los derechos de provisión se refieren a la satisfacción de las necesidades básicas y al 
desarrollo personal y social. Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos para la 
infancia, considerando la escala. Profesionales de Salud 

DERECHOS DE PROVISIÓN Insuficiente Bajo Medio Muy bueno Excelente 
EXTERIOR n. % n. % n. % n. % n. % 
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Derecho a la alimentación 0 0 0 0 6 100 0 0 0 0 
Derecho a la educación 1 16,7 0 0 5 83,3 0 0 0 0 
Derecho a la vivienda 1 16,7 1 16,7 4 66,7 0 0 0 0 
Derecho a la salud 0 0 1 16,7 5 83,3 0 0 0 0 
Derecho a jugar 0 0 1 16,7 3 50 2 33,3 0 0 
Derecho a la familia 0 0 1 16,7 5 83,3 0 0 0 0 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Los derechos de provisión se refieren a la satisfacción de las necesidades básicas y al 
desarrollo personal y social. Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos para la 
infancia, considerando la escala. Profesionales de Salud 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021)   

 
Tabla – ¿Considera que se satisfacen las necesidades básicas de la infancia? Justifique su 
respuesta en "Otros". Profesionales de Salud 
SATISFACIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS  n. % 
No 6 100 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
Tabla – Los derechos de protección se refieren a la seguridad, la protección física y emocional. 
Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos para la infancia, considerando la escala. 

DERECHOS DE PROTECCIÓN Insuficiente Bajo Medio Muy bueno Excelente 
EXTERIOR n. % n. % n. % n. % n. % 

Protección física y seguridad 0 0 0 0 5 83,3 1 16,7 0 0 
Protección y seguridad emocional 0 0 1 16,7 5 83,3 0 0 0 0 
Protección contra enfermedades 0 0 1 16,7 5 83,3 0 0 0 0 
Protección contra la discriminación 
y los prejuicios 0 0 2 33,3 4 66,7 0 0 0 0 

Protección de la 
individualidad/privacidad 0 0 1 16,7 5 83,3 0 0 0 0 

Protección contra todas las formas 
de violencia 0 0 3 50 3 50 0 0 0 0 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Los derechos de protección se refieren a la seguridad, la protección física y emocional. 
Indique el nivel de garantía de este conjunto de derechos para la infancia, considerando la escala. 

 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Tabla – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el lugar donde trabaja en este período 
de pandemia? 
CONDICIONES DE VIDA – LUGAR DONDE TRABAJA n. % 

1 - Insuficientes 0 0 
2 0 0 
3 1 16,7 
4 1 16,7 
5 1 16,7 
6 3 50 
7 0 0 
8 0 0 
9 0 0 

10 - Excelentes 0 0 
TOTAL 6 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el lugar donde trabaja en este 
período de pandemia? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el país donde vive durante este 
período de pandemia? 

CONDICIONES DE VIDA - PAÍS n. % 
1 – insuficiente 0 0 

2 0 0 
3 0 0 
4 2 33,3 
5 3 50 
6 0 0 
7 1 16,7 
8 0 0 
9 0 0 

10 - excelente 0 0 
TOTAL 6 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el país donde vive durante este 
período de pandemia? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el mundo en este período de 
pandemia? 

CONDICIONES DE VIDA - MUNDO n. % 
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1 - insuficiente 0 0 
2 0 0 
3 0 0 
4 3 50 
5 1 16,7 
6 1 16,7 
7 1 16,7 
8 0 0 
9 0 0 

10 - excelentes 0 0 
TOTAL 6 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cómo evalúa las condiciones de vida de la infancia en el mundo en este período de 
pandemia? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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3. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS 
 

El conjunto de preguntas de este bloque recopila información sobre el derecho a 
la educación, considerando el acceso, la permanencia y los resultados del aprendizaje 
en tiempos de pandemia. Los sujetos lograron posicionarse en cuanto al formato y 
dinámica de las actividades durante el período de clases a distancia, además de sus 
percepciones sobre participación, dificultades, aprendizajes, ausencias durante el 
período de ausencia y los cambios que sugieren para mejorar las experiencias de 
estudiantes en el período de distancia social. 

 
 

3.1 El derecho a la educación según la percepción de estudiantes 
Tabla – ¿A qué año, ciclo, grado o curso escolar asiste en 2020? Responda, como es la 
denominación en su país y colegio. 

AÑO ESCOLAR 
(equivalente a la serialización brasileña) 

EXTERIOR 
n. % 

8º año Enseñanza Fundamental. 39 26,7 
7º año Enseñanza Fundamental. 16 11 
9º año Enseñanza Fundamental. 17 11,6 
6º año Enseñanza Fundamental. 3 2 
3ª serie Enseñanza Media. 29 19,9 
2ª serie Enseñanza Media. 28 19,1 
1ª serie Enseñanza Media. 11 7,5 
Enseñanza Média (no especificó). 2 1,4 
Sin respuesta. 1 0,7 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿A qué año, ciclo, grado o curso escolar asiste en 2020? Responda, como es la 
denominación en su país y colegio. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – ¿Ha reprobado (o perdido algún año, ciclo, grado o curso escolar)? En caso afirmativo, 
escriba en la opción "Otros", qué ciclo o curso perdió. 

REPROBACIÓN 
(equivalente a la serialización brasileña) 

EXTERIOR 
n. % 

No. 117 80,1 
Si. 29 19,9 

No especificó. 13 38,2 
7º año Enseñanza Fundamental 1 2,9 
2º año Enseñanza Fundamental. 2 5,9 
3º año Enseñanza Fundamental. 1 2,9 
9º año Enseñanza Fundamental. 5 14,7 
8º año Enseñanza Fundamental. 3 8,8 
6º año Enseñanza Fundamental. 1 2,9 
1ª serie Enseñanza Media. 4 11,8 
2ª serie Enseñanza Media. 1 2,9 

Más de un año escolar. 3 8,8 
TOTAL 146 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Ha reprobado (o perdido algún año, ciclo, grado o curso escolar)? En caso afirmativo, 
escriba en la opción "Otros", qué ciclo o curso perdió. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – El año/ciclo/grado o curso escolar que ha reprobado.o perdido. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – En relación con su participación en la escuela (colegio), clasifique las situaciones 
considerando la escala. 

PARTICIPACIÓN  
EXTERIOR 

Siempre De vez en 
cuando Nunca 

n. % n. % n. % 
¿Sus profesores le escuchan a usted y a sus 
compañeros(as)? 124 84,9 21 14,4 1 0,7 

¿Sus opiniones son bienvenidas y respetadas entre sus 
compañeros y amigos de la escuela/colegio? 91 62,3 53 36,3 2 1,4 

¿Los directores y coordinadores escuchan a los 
estudiantes? 120 82,2 24 16,4 2 1,4 

¿Le gusta exponer sus opiniones? 60 41,1 65 44,5 21 14,4 
¿Reconoce que su opinión y la de otros(as) 
compañeros(as) se tienen en cuenta en las decisiones 
escolares? 

96 65,8 42 28,8 8 5,5 

¿Se siente informado sobre los temas que se relacionan 
con los estudiantes? 94 64,4 47 32,2 5 3,4 

¿Tiene su escuela/colegio un Consejo Estudiantil (centro 
de estudiantes) u otros grupos abiertos a la participación 
de los estudiantes? 

109 74,7 15 10,3 22 15,1 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – En relación con su participación en la escuela (colegio), clasifique las situaciones 
considerando la escala. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – Durante la suspensión de las clases presenciales debido a las medidas de protección contra 
la Covid-19, ¿continuó teniendo clases? 

CONTINUIDAD DE LAS CLASES EN PANDEMIA EXTERIOR 
n. % 

Sí, justo después de que se suspendiera las clases. 54 37 
Sí, a partir de la segunda semana de suspensión de las clases. 64 43,8 
Sí, después del primer mes de suspensión de las clases. 10 6,8 
Sí, a partir de la tercera semana de suspensión de las clases. 10 6,8 
No hubo continuidad. 8 5,5 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Durante la suspensión de las clases presenciales debido a las medidas de protección 
contra la Covid-19, ¿continuó teniendo clases? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Su escuela (colegio) continuó con sus clases, guiando sus estudios de qué manera? [Puede 
marcar más de una opción]. 

MEDIOS DE CONTINUIDAD EXTERIOR 
n. % 

Plataforma de acceso en línea a las disciplinas y 
actividades. 92 24,9 

Cuadernos, guías de estudio y libros. 97 26,2 
Clases en vivo con acceso por internet. 71 19,2 
Enviando materiales impresos a su casa. 54 14,6 
Clases por radio. 39 10,5 
Clases grabadas con acceso por televisión. 15 4 
Grupos de WhatsApp. 2 0,5 

TOTAL (respuestas) 370 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Su escuela (colegio) continuó con sus clases, guiando sus estudios de qué manera? 
[Puede marcar más de una opción]. 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – En este tiempo en casa, en caso de dudas sobre sus actividades escolares, ¿cómo las 
resolvías? [Puede marcar más de una opción]. 

MEDIOS PARA RESOLVER DUDAS EXTERIOR 
n. % 

Consultando en Internet, libros y otros materiales disponibles en casa. 90 25,7 
Pidiendo ayuda a los familiares. 75 21,4 
Pidiendo ayuda a los profesores. 87 24,9 
Pidiendo ayuda a los colegas(las) compañeros(as). 43 12,3 
Solo (a). 55 15,7 

TOTAL (respuestas) 350 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – En este tiempo en casa, en caso de dudas sobre sus actividades escolares, ¿cómo las 
resolvías? [Puede marcar más de una opción]. 
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Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Sobre su aprendizaje, en sus estudios durante la suspensión de las clases, sintió que: 

NIVEL DE DIFICULTAD EXTERIOR 
n. % 

Tuvo más problemas que en las clases presenciales de la escuela 
(colegio). 84 60,9 

Tuvo el mismo tipo de dificultad que en las clases presenciales de la 
escuela (colegio). 27 19,6 

No tuvo dificultades. 26 18,9 
Tipos de problemas / Dificultades específicas. 1 0,7 

TOTAL 138 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Sobre su aprendizaje, en sus estudios durante la suspensión de las clases, sintió que: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Qué dificultades tuvo durante su período de estudio en casa? [Puede marcar más de una 
opción]. 

TIPOS DE DIFICULTADES EXTERIOR 
n. % 

Dificultad para concentrarme en las actividades de estudio. 87 35,8 
Dificultad para comprender las actividades programadas. 76 31,3 
Dificultad para acceder a los materiales en línea. 36 14,8 
Dificultad para tener contacto y respuesta de los profesores. 29 11,9 
Realmente no tuvo ninguna dificultad. 15 6,2 

TOTAL (respuestas) 243 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Qué dificultades tuvo durante su período de estudio en casa? [Puede marcar más de una 
opción]. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Marque los principales tipos de actividades de enseñanza utilizados por sus profesores 
durante el período de clases a distancia: 

TIPOS DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EXTERIOR 
n. % 

Tareas de preguntas y respuestas. 126 23,9 
Actividades del libro de texto. 71 13,4 
Investigación y trabajo individuales. 98 18,6 
Explicaciones orales del profesor. 87 16,5 
Listas de preguntas. 60 11,4 
Juegos en línea. 53 10 
Debates entre estudiantes y profesores. 33 6,3 

TOTAL (respuestas) 528 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Marque los principales tipos de actividades de enseñanza utilizados por sus profesores 
durante el período de clases a distancia: 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – Las actividades de enseñanza mencionadas en la pregunta anterior, utilizadas por los 
profesores durante el período de clases a distancia: 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA EXTERIOR 
n. % 

Eran en parte las mismas que se usaban en las clases presenciales. 54 39,1 
Eran totalmente diferentes de las utilizadas en las clases presenciales. 58 42 
Las actividades de enseñanza mencionadas en la pregunta anterior, utilizadas por los 
profesores durante el período de clases a distancia: 25 18,1 

Sin respuesta. 1 0,7 
TOTAL 138 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Las actividades de enseñanza mencionadas en la pregunta anterior, utilizadas por los 
profesores durante el período de clases a distancia: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Las formas de evaluación más utilizadas por sus profesores durante el período de clases a 
distancia fueron: 

FORMAS DE EVALUACIÓN EXTERIOR 
n. % 

Participación en clases en línea y/o realización de actividades. 64 18,2 
Trabajos individuales. 107 30,4 
Evaluaciones (test) de opción múltiple. 55 15,6 
Trabajo en grupo. 42 11,9 
Lista de ejercicios con consulta. 37 10,5 
Evaluaciones (examen) escritas. 33 9,4 
Exámenes simulados. 14 4 

TOTAL (respuestas) 352 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Las formas de evaluación más utilizadas por sus profesores durante el período de clases a 
distancia fueron: 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Las formas de evaluación del aprendizaje utilizadas en las aulas remotas: 

FORMAS DE EVALUACIÓN UTILIZADAS EXTERIOR 
n. % 

Eran en parte las mismas que se utilizaban en las clases presenciales. 48 34,8 
Eran totalmente diferentes a las que se utilizaban en las clases presenciales. 61 44,2 
Eran las mismas que se utilizaron en las clases presenciales. 26 18,8 
Sin respuesta. 3 2,2 

TOTAL 138 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Las formas de evaluación del aprendizaje utilizadas en las aulas remotas: 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – En cuanto a los resultados del aprendizaje (clasificación), usted observó que: 

RESULTADOS EXTERIOR 
n. % 

No lo sé. 19 13,8 
Eran peores que los que conseguí en las clases presenciales. 50 36,2 
Eran los mismos que tenía en las clases presenciales. 45 32,6 
Eran mejores que los que conseguí en las clases presenciales. 24 17,4 

TOTAL 138 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
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covid-19 (2020-2021) 
 

Gráfico – En cuanto a los resultados del aprendizaje (clasificación), usted observó que: 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿El cambio a clases a distancia ha proporcionado nuevas aprendizajes? 

NUEVAS APRENDIZAJES EXTERIOR 
n. % 

Aprender a usar una nueva tecnología. 77 27,4 
Aprender a organizar el tiempo y la rutina de los estudios. 79 28,1 
Aprender a investigar para aclarar dudas. 71 25,3 
Aprender a expresar claramente las ideas y dudas. 50 17,8 
No hubo ningún aprendizaje nuevo. 3 1 
Sin respuesta. 1 0,4 

TOTAL (respuestas) 281 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿El cambio a clases a distancia ha proporcionado nuevas aprendizajes? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿El cambio a las clases a distancia creó nuevas dificultades en la relación entre los 
estudiantes y sus profesores?  

NUEVAS DIFICULTADES EXTERIOR 
n. % 

No. 83 60,1 
Sí (general): 55 39,9 

Aclarar dudas, comprender y realizar actividades. 13 41,9 
Comunicación. 9 29 
Distancia, vínculo, relación. 7 22,6 
Interacción del alumno (timidez, poca participación). 1 3,2 
Dificultad para acceder a la clase (conexión, falta 
de equipamiento, bloqueo). 1 3,2 

TOTAL 138 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿El cambio a las clases a distancia creó nuevas dificultades en la relación entre los 
estudiantes y sus profesores?  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Las nuevas dificultades creado por el cambio a las clases a distancia en la relación entre los 
estudiantes y sus profesores  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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3.2 El derecho a la educación según la percepción de profesionales de 
educación 
 
Tabla – Durante la suspensión de las clases presenciales como una de las medidas de protección 
contra el contagio del Covid-19, ¿hubo continuidad de las clases, a distancia? 

CONTINUIDAD DE LAS CLASES EN PANDEMIA n. % 
Sí, inmediatamente en la primera semana de la suspensión de las clases 
presenciales 34 48,6 

Sí, a partir de la segunda semana de la suspensión de las clases presenciales 26 37,1 
Sí, a partir de la tercera semana de la suspensión de las clases presenciales 6 8,6 
Sí, a partir de la quarta semana de la suspensión de las clases presenciales 2 2,9 
No sé. 1 1,4 
No hubo continuidad. 1 1,4 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Durante la suspensión de las clases presenciales como una de las medidas de protección 
contra el contagio del Covid-19, ¿hubo continuidad de las clases, a distancia? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Participó en la decisión de cómo se transmitirían las actividades de trabajo en el período de 
la pandemia? Explique su respuesta en "Otros". 

PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES n. % 
No participé 8 11,4 
Sí, parcialmente 22 31,4 
Sí, totalmente 40 57,1 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – ¿Participó en la decisión de cómo se transmitirían las actividades de trabajo en el período 
de la pandemia? Explique su respuesta en "Otros". 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cómo se sintió al empezar a trabajar a distancia? (Puede marcar más de una opción).  

SENTIMIENTO INICIAL n. % 
Con dudas 47 39,2 
Inseguro(a). 23 19,2 
Motivado(a). 27 22,5 
Preparado(a). 8 6,7 
No preparado(a) 14 11,7 
Tensión. 1 0,8 

TOTAL 120 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cómo se sintió al empezar a trabajar a distancia? (Puede marcar más de una opción).  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Cuál fue la mayor necesidad/dificultad que sintió al iniciar las actividades de trabajo a 
distancia? (Puede marcar más de una opción). 

NECESIDAD INICIAL n. % 
Dominio de los recursos en línea 28 16,3 
Replanificar las actividades para adaptarlas al aprendizaje a distancia 46 26,7 
Hacer correcciones y apuntes en las actividades realizadas por los estudiantes 20 11,6 
Organizar actividades de evaluación para la enseñanza a distancia 21 12,2 
Interactuar con los estudiantes a distancia 42 24,4 
Realizar el trabajo colectivo de la escuela/colegio, con los(las) compañeros(as) y la 15 8,7 
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coordinación 
TOTAL 172 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Cuál fue la mayor necesidad/dificultad que sintió al iniciar las actividades de trabajo a 
distancia? (Puede marcar más de una opción). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – ¿Su escuela/colegio ha proporcionado apoyo para la continuidad de sus actividades 
profesionales? 

APOYO DE LA ESCUELA  n. % 
Sí. 67 95,7 
No. 3 4,3 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – ¿Su escuela/colegio ha proporcionado apoyo para la continuidad de sus actividades 
profesionales? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – Considerando la pregunta anterior, en caso afirmativo, ¿cuál es la forma de apoyo a las 
actividades a distancia? (Puede marcar más de una opción). 

APOYO OFRECIDO POR LA ESCUELA n. % 
Capacitación en línea sobre la modalidad y los recursos para las clases a 
distancia 37 22,4 

Orientación para la planificación y el desarrollo de clases a distancia 41 24,8 
Plataforma para el acceso y la organización en línea de las asignaturas y 
actividades 36 21,8 

Orientaciones para la grabación en vídeo 24 14,5 
Disponibilidad de materiales con directrices (cuadernos, guías de estudio y 
libros) 18 10,9 

Apertura del equipo directivo para apoyar y escuchar las sugerencias de los 
profesores. 3 1,8 

Creación de grupos interdisciplinares de profesores (grupos de Whatsapp). 3 1,8 
Sin respuesta. 3 1,8 

TOTAL (respuestas) 165 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Considerando la pregunta anterior, en caso afirmativo, ¿cuál es la forma de apoyo a las 
actividades a distancia? (Puede marcar más de una opción). 

 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Las clases a distancia en la escuela (el colegio) se realizaron de manera: 

FORMATO DE LAS CLASES n. % 
Ambas maneras 34 48,6 
Asíncrona: los profesores pusieron las clases a disposición y los estudiantes las 
vieron según sus posibilidades de horario 28 40 

Síncrona: los profesores y estudiantes interactuaron en tiempo real, a través de 
plataformas en línea, respetando los horarios de las clases presenciales. 7 10 

Ninguna de las formas. 1 1,4 
TOTAL 70 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráficos – El formato de las clases a distancia en la escuela (el colegio) se realizaron de manera: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – En cuanto al aprendizaje, en los estudios realizados durante las clases remotas, los 
estudiantes:  

NIVEL DE DIFICULTAD n. % 
Presentaban más dificultades que en las clases presenciales de la escuela (el 
colegio). 56 80 

Presentaban el mismo tipo de dificultad que tenían en las clases presenciales de la 
escuela (el colegio). 9 12,9 

No mostraron dificultades específicas. 3 4,3 
No lo sé. 2 2,9 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – En cuanto al aprendizaje, en los estudios realizados durante las clases remotas, los 
estudiantes:  

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla – Al estudiar en casa durante la suspensión de las clases, los estudiantes: (Puede marcar más 
de una opción). 

TIPOS DE DIFICULTAD n. % 
Tuvieron dificultades para acceder a las clases y materiales en línea 51 26,4 
Mostraron menos motivación para los estudios 46 24,2 
Llevaron más tiempo para entender las actividades planeadas. 43 22,6 
Tuvieron una mayor necesidad de contacto y observaciones de los profesores 34 17,9 
Tuvieron más autonomía para llevar a cabo las actividades 16 8,4 

TOTAL 190 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Al estudiar en casa durante la suspensión de las clases, los estudiantes: (Puede marcar más 
de una opción). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – En este tiempo en casa, cuando los estudiantes tenían dudas para llevar a cabo sus 
actividades escolares, las resolvieron: (Puede marcar más de una opción). 

FORMAS DE RESOLVER DUDAS n. % 
Pidiendo ayuda a los profesores 63 33,3 
Consultando en Internet, libros y otros materiales disponibles en casa 42 22,2 
Pidiendo ayuda a los familiares 41 21,7 
Pidiendo ayuda a los compañeros de grupo, clases 28 14,8 
Solos 12 6,3 
No lo sé 3 1,6 

TOTAL 189 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – En este tiempo en casa, cuando los estudiantes tenían dudas para llevar a cabo sus 
actividades escolares, las resolvieron: (Puede marcar más de una opción). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla – Las actividades de enseñanza utilizadas durante el período de clases a distancia: 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA n. % 
Eran las mismas que se utilizaban en las clases presenciales 0 0 
Eran en parte las mismas que utilizábamos en las clases presenciales 41 58,6 
Eran totalmente diferentes de las utilizadas en las clases presenciales 29 41,4 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Las actividades de enseñanza utilizadas durante el período de clases a distancia: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Las formas de evaluación del aprendizaje utilizadas durante el período de clases a distancia: 

FORMAS DE EVALUACIÓN  n. % 
Eran en parte las mismas utilizadas en las clases presenciales 27 38,6 
Eran totalmente diferentes de las utilizadas en las clases presenciales 42 60 
Eran las mismas utilizadas en las clases presenciales 1 1,4 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Las formas de evaluación del aprendizaje utilizadas durante el período de clases a 
distancia: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Los resultados (calificaciones) del aprendizaje de los estudiantes durante las clases a 
distancia: 

RESULTADOS  n. % 
Eran peores que los que los estudiantes obtenían en las clases presenciales. 24 34,3 
Eran los mismos que los estudiantes tenían en las clases presenciales. 21 30 
No lo sé. 16 22,9 
Eran mejores que los que los estudiantes obtenían en las clases presenciales. 9 12,9 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Los resultados (calificaciones) del aprendizaje de los estudiantes durante las clases a 
distancia: 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Considera que las actividades a distancia planificadas por la institución en la que trabaja 
han tenido en cuenta la realidad (contexto familiar y socioeconómico) de los estudiantes? Justifique 
su respuesta en "Otros". 

CONSIDERACIÓN DE LA REALIDAD DEL ESTUDIANTE n. % 
Sí, completamente. 33 45,8 
Se considera situacional, familiar y cultural. 2 2,8 
Acciones tomadas considerando cada caso. 2 2,8 
Seguimiento de los profesionales de la educación para conocer y actuar sobre las 
realidades. 2 2,8 
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Inicialmente, se abordaron las necesidades inmediatas. 1 1,4 
Diseño de actividades que no impliquen costo, desplazamiento y materiales 
inviables. 1 1,4 

Todas las actividades están adaptadas considerando la falta de acceso a 
tecnologías. 1 1,4 

Sí, con algunas limitaciones. 22 30,6 
Limitaciones en conectividad y equipamiento. 4 5,6 
Dificultad para asegurar el aprendizaje sin satisfacer las necesidades básicas. 3 4,2 
Hubo dificultades iniciales. 1 1,4 
No. 0 0 

TOTAL 72 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Considera que las actividades a distancia planificadas por la institución en la que trabaja 
han tenido en cuenta la realidad (contexto familiar y socioeconómico) de los estudiantes? Justifique 
su respuesta en "Otros". 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico - ¿Lo que la institución en la que trabaja ha tenido en cuenta en la planificación de las 
actividades a distancia con miras al contexto de los estudiantes? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico – Limitaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿El cambio a las clases a distancia generó nuevas dificultades en la relación entre los 
profesores y los estudiantes? En caso afirmativo, indique el tipo de dificultades que ha identificado en 
la opción "Otros". 

NUEVAS DIFICULTADES n. % 
No 26 37,1 
Sí 44 62,9 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿El cambio a las clases a distancia generó nuevas dificultades en la relación entre los 
profesores y los estudiantes? En caso afirmativo, indique el tipo de dificultades que ha identificado en 
la opción "Otros". 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Según su conocimiento, ¿los estudiantes de su escuela, colegio de enseñanza tienen acceso 
a una computadora con conexión a Internet en sus casas? 

COMPUTADORA CON CONEXIÓN A INTERNET n. % 
La mayoría NO tiene acceso: más del 65% sin acceso 16 22,9 
Sí, una buena parte tiene: alrededor del 65% 15 21,4 
La mitad, cerca de la mitad tiene acceso 9 12,9 
Casi todos NO tienen acceso: más del 80% sin acceso 17 24,3 
Sí, la mayoría: más del 80% de los estudiantes 13 18,6 

TOTAL 70 100 
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Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Según su conocimiento, ¿los estudiantes de su escuela, colegio de enseñanza tienen 
acceso a una computadora con conexión a Internet en sus casas? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Según su conocimiento, ¿los estudiantes de su escuela, colegio de enseñanza tienen acceso a 
un teléfono móvil con conexión a Internet? 

TELÉFONO MÓVIL CON CONEXIÓN A INTERNET n. % 
Sí, la mayoría: más del 80% de los estudiantes 26 37,1 
Sí, una buena parte tiene: alrededor del 65% 18 25,7 
La mitad, cerca de la mitad tiene acceso 10 14,3 
La mayoría NO tiene acceso: más del 65% sin acceso 11 15,7 
Casi todos NO tienen acceso: más del 80% sin acceso 5 7,1 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Según su conocimiento, ¿los estudiantes de su escuela, colegio de enseñanza tienen acceso 
a un teléfono móvil con conexión a Internet? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Ha observado alguna consecuencia de la pandemia para la salud física y/o emocional de los 
niños, niñas y adolescentes? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya su respuesta en "Otros"). 
CONSECUENCIAS PARA LA SALUD INFANTIL n. % 
No. 8 11,4 
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No sé decir. 1 1,4 
Sin respuesta. 1 1,4 
Sí. 60 85,7 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Ha observado alguna consecuencia de la pandemia para la salud física y/o emocional de los 
niños, niñas y adolescentes? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 

Tabla - ¿Recibió orientación sobre cómo abordar situaciones de falta de recursos básicos por parte de 
los estudiantes durante este período de la pandemia? En caso afirmativo, ¿qué orientaciones recibió? 
(Incluya su respuesta en "Otros"). 
ORIENTACIÓNES SOBRE FALTA DE RECURSOS n. % 
No 27 38,6 
Sin respuesta 1 1,4 
Sí 42 60 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
 

Gráfico - ¿Recibió orientación sobre cómo abordar situaciones de falta de recursos básicos por parte 
de los estudiantes durante este período de la pandemia? En caso afirmativo, ¿qué orientaciones 
recibió? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla - ¿Recibió orientación sobre cómo reportar situaciones de violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, durante este período de pandemia? En caso afirmativo, ¿qué orientaciones recibió? 
(Incluya su respuesta en "Otros"). 

ORIENTACIÓNES SOBRE SITUACIONES DE VIOLENCIA n. % 
No 29 41,4 
Sí 41 58,6 

Reenviar al servicio especializado de la escuela. 3 11,1 
Informar al personal de la escuela. 4 14,8 
Conferencias y formación. 8 29,6 
Protocolos de entidades educativas o de protección. 3 11,1 
Protocolos escolares. 2 7,4 
Recursos audiovisuales. 1 3,7 
Intercambio de experiencias con compañeros 2 7,4 
Reenvíe al equipo responsable por correo electrónico / hoja de 
cálculo. 1 3,7 

Escuche las fiestas. 1 3,7 
Realice llamadas telefónicas para identificar cómo están. 1 3,7 
Ya sabía cómo actuar. 1 3,7 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Recibió orientación sobre cómo reportar situaciones de violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes, durante este período de pandemia? En caso afirmativo, ¿qué orientaciones recibió? 
(Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
 
 
Gráfico – orientaciones que recibió sobre cómo reportar situaciones de violencia contra los niños, niñas 
y adolescentes, durante este período de pandemia 
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Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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4. EL DERECHO A LA SALUD SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE LOS SUJETOS 
 

En este bloque, los temas abarcan la garantía del derecho a la salud, 
considerando el acceso y las condiciones de atención y tratamiento de la salud en los 
servicios públicos. También se consideran los efectos, los cambios en la vida diaria y 
las sensaciones percibidas como resultado del período de desapego social sobre la 
salud y el bienestar. 

 
4.1 El derecho a la salud según la percepción de los estudiantes 
 

Tabla - Considera que su derecho a la salud está garantizado de alguna manera: [Seleccione una 
calificación entre 1 y 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente]. 

DERECHO A LA SALUD - ESCALA EXTERIOR 
n. % 

10 - Excelente 31 21,2 
9 20 13,7 
8 22 15 
7 20 13,7 
6 16 11 
5 21 14,4 
4 5 3,4 
3 6 4,1 
2 3 2 

1 - Insuficiente 2 1,4 
TOTAL  146 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Considera que su derecho a la salud está garantizado de alguna manera: [Seleccione una 
calificación entre 1 y 10, donde 1 = Insuficiente y 10 = Excelente]. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Cuando necesita atención médica en atención primaria de la salud, generalmente utiliza: 
(Puede seleccionar más de una opción).  

ATENCIÓN MÉDICA EXTERIOR 
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n. % 
Hospitales Públicos Urgencia. 81 36,8 
Instituciones de salud públicas (dispensario en Argentina e 
Consultorio de Salud (SAPU) en Chile) 84 38,2 

Seguro médico en hospitales o consultorio privado. 13 5,9 
Pago por el servicio en hospitales o consultorio privado.  7 3,2 
Utilizo el servicio de salud filantrópico o caritativo (obras 
sociales). 10 4,5 

Servicio de salud en la escuela. 10 4,5 
Servicio de salud brindado por una organización sindical. 8 3,6 
EPS: sistema contributivo (Colombia). 5 2,3 
Automedicación, tratamientos domiciliarios, farmacias. 1 0,5 
No sé. 1 0,5 

TOTAL (respuestas) 220 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Cuando necesita atención médica en atención primaria de la salud, generalmente utiliza: 
(Puede seleccionar más de una opción).  

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla - Considere el sistema de atención a salud en el que se le atiende cuando tiene un problema 
de salud (médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos y otros profesionales, tratamientos, 
procedimientos y medicamentos): [Seleccione una calificación entre 1 y 10, donde 1 = Malo y 10 = 
Excelente]. 

CALIDAD DEL SISTEMA DE SALUD EXTERIOR 
n. % 

10 - Excelente 31 21,2 
9 26 17,8 
8 26 17,8 
7 14 9,6 
6 19 13 
5 16 11 
4 5 3,4 
3 7 4,8 
2 1 0,7 

1 – Malo  1 0,7 
TOTAL  146 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Considere el sistema de atención a salud en el que se le atiende cuando tiene un problema 
de salud (médicos, enfermeros, odontólogos, psicólogos y otros profesionales, tratamientos, 
procedimientos y medicamentos): [Seleccione una calificación entre 1 y 10, donde 1 = Malo y 10 = 
Excelente]. 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Cuando usted es atendido por los servicios de salud, usualmente: (Puede seleccionar más de 
una opción). 

PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS DE SALUD EXTERIOR 
n. % 

Recibe informaciones sobre su estado de salud y su tratamiento. 126 49,4 
Es escuchado por los profesionales de la salud. 81 31,8 
Habla de sus opiniones. 39 15,3 
Ninguna de las alternativas anteriores. 6 2,4 
Otros. 3 1,2 

TOTAL (respuestas) 255 100 

21,2

17,8 17,8

9,6

13
11

3,4
4,8

0,7 0,7



A INFÂNCIA EM SITUAÇÃO HUMANITÁRIA NO ÂMBITO LATINO-AMERICANO        281 
 

RELATÓRIO DE PESQUISA  
 VOLUME I 

 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Cuando usted es atendido por los servicios de salud, usualmente: (Puede seleccionar más 
de una opción). 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Observa consecuencias de la pandemia en la salud emocional de los niños, niñas y 
adolescentes? (por ejemplo, miedo, ansiedad, estrés, enojo...). En caso afirmativo, indique las 
consecuencias que observó en "Otros". 
CONSECUENCIAS FÍSICAS Y EMOCIONALES - PANDEMIA EXTERIOR 

n. % 
No. 31 21,2 
Sí (general): 115 78,8 
Ansiedad. 15 13,3 
Estrés. 25 22,1 
Temor; miedo a enfermarse. 13 11,5 
Irritación; enojo. 15 13,3 
Depresión. 5 4,4 
Tristeza. 5 4,4 
Incomodidad por no salir. 3 2,7 
Duda; inseguridad. 2 1,8 
Aislamiento. 3 2,7 
Cansancio. 1 0,9 
Conflictos familiares 1 0,9 
Inestabilidad del estado de ánimo. 3 2,7 
Frustración; insuficiencia. 1 0,9 
Insomnio. 1 0,9 
Rebeldía; imperatividad. 3 2,7 
Soledad. 1 0,9 
Baja autoestima. 2 1,8 
Desmotivación. 2 1,8 
Tedio. 1 0,9 
Angustia. 2 1,8 
Aumento de peso. 2 1,8 
Inquietud. 2 1,8 
Acercándose a la familia. 1 0,9 
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Deseo volver a la rutina habitual. 1 0,9 
Agotamiento mental. 1 0,9 
Fatiga muscular. 1 0,9 
Perdida de cabello. 1 0,9 

TOTAL 146 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Observa consecuencias de la pandemia en la salud emocional de los niños, niñas y 
adolescentes? (por ejemplo, miedo, ansiedad, estrés, enojo...). En caso afirmativo, indique las 
consecuencias que observó en "Otros". 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico – Consecuencias de la pandemia en la salud de los niños, niñas y adolescentes

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Cuadro – Consecuencias de la pandemia sobre la salud de los niños y adolescentes - países de habla hispana 
Local: EXTERIOR                                                              Grupo: Profesionales de la Educación 
 
¿Ha observado alguna consecuencia de la pandemia para la salud física y/o emocional de los niños, 
niñas y adolescentes? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya su respuesta en “Otros”). 
Respostas códigos 
Sí – 10 veces  
Sí, En la salud emocional, se sienten tristes de poder juntarse a compartir distintas 
actividades que antes se hacían en la presencialidad. 

EDU_AR_002 

Sí, Ansiedad depresion EDU_AR_003 
Sí, Falta de socialización, no querer ver ni interactuar con los demás EDU_AR_005 
Sí, consecuencias psicológicas de encierro y no socialización, y consecuencias 
física en el NO ejercitarse 

EDU_AR_006 

Sí, Estrés, cansancio EDU_AR_007 
Sí, Irritabilidad- desgano EDU_AR_008 
Sí, Desmotivacion generalizada por parte de los alumnos EDU_AR_009 
Alumnos deprimidos EDU_AR_013 
Sí, Depresión, fobia social, desgano, obesidad. EDU_AR_014 
Sí, El encierro generó dudas, temores, angustias, etc EDU_AR_015 
Sí, La depresión. el desgano EDU_AR_016 
Sí, Estres, agotamiento, desgano EDU_AR_019 
Sí, Ansiedad Inestabilidad emocional EDU_AR_020 
Sí, LA FALTA DE LA VINCULACION CON EL OTRO EDU_AR_021 
Sí, Tristeza, desmotivación EDU_AR_022 
Sí, El desarrollo social en diferentes ámbitos de los alumnos/as es esencial en el 
desarrollo personal, al no tenerlos se ve afectado ambos aspectos. 

EDU_AR_023 

Sí, Tristeza, angustia, desesperanza EDU_AR_025 
Sí, Muchos sufren estres, ansiedad EDU_AR_026 
Sí, Desánimo, fatiga, desinteees por el futuro EDU_AR_028 
Se sienten solos y desprotegidos EDU_AR_029 
Sí, problemas de salud mental (ansiedad, depresión y angustia ) EDU_CH_107 
Sí, Incertidumbre y ansiedad EDU_CH_108 
Sí, aumento de peso corporal. EDU_CH_109 
Sí, Pasividad, depresión, indiferencia EDU_CH_111 
Sí, en los alumnos, tanto el aislamiento como la muerte de familiares ha hecho que 
alumnos que siempre han sido destacados, bajen su nivel educacional o no figuren 

EDU_CH_112 

Sí, mayor ansiedad y nivel de estres EDU_CH_113 
Para los niños que viven situaciones complicadas por disfuncionalidad de sus 
hogares esto no ha sido beneficioso para ellos, según he podido observar por la 
cantidad de denuncias que ha realizado la encargada de Protección. 

EDU_CH_114 

Sí, Alteraciones de sueño, alimentación, falta de hábitos saludables, vulneración de 
su derecho a la salud 

EDU_CH_115 

No, Sí EDU_CO_116 
Sí, Depresión, estrés y disminución de actividad física. EDU_CO_118 
Sí, Mayor estres, menos tiempo para descansar y mas enfermedad EDU_CO_119 
Sí, Desmotivación y dificultades familiares EDU_CO_121 
Sí, Tienen temor a enfermarse o a que se enferme algún familiar EDU_CO_125 
Sí, sociabilidad EDU_CO_126 
Sí, Menos motivados para asistir a las clase, aumento de solicitud de atención en 
psicología escolar, menor sentido de las responsabilidad 

EDU_CO_128 

Sí, Depresión, distracción. EDU_MX_129 
Sí, Cargan con muchas emociones EDU_MX_130 
Sí, La perdida de familiares ha afectado el desarrollo personal, emocional y 
académico de los alumnos. 

EDU_MX_132 

Sí, Estrés. EDU_MX_133 
Sí, trastorno del sueño (de día dormían y por la noche realizaban sus actividades) EDU_MX_135 
Sí, Se a sentido muy solitaria(tristeza) EDU_MX_136 
Sí, Aislamiento prolongado, cambio en los hábitos EDU_MX_137 
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Sí, Se sienten desorientados y en encertidumbre de su futuro EDU_MX_139 
Sí, Emocional EDU_MX_140 
Sí, Falta de interés en las actividades EDU_MX_141 
Sí, mayor temor de estar junto a los demás EDU_MX_142 
Sí, Falta de animo e interes EDU_MX_143 
Sí, Están desmotivados EDU_MX_144 
Sí, La afectación por el encierro y por ver afectada la salud de sus familiares y 
amigos, en algunos casos fallecimientos de familiares. En algunos casos la poca 
actividad ha llevado a que suban de peso 

EDU_MX_145 

Sí, Obesidad EDU_MX_146 
Sí, En una clase una alumna mencionó que comenzaba a tener sintomas como la 
perdida del gusto y muchos escalofríos, además en su familia coemntó ya había 
algunos familiares enfermos. 

EDU_MX_147 

Total de respostas/ Respuestas totales: 61  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y el derecho a la salud en el contexto de la pandemia covid-19 (2020-
2021) 
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4.2 El derecho a la salud según la percepción de los profesionales de 
educación 

 
Tabla - ¿Ha observado alguna consecuencia de la pandemia para la salud física y/o emocional de los 
niños, niñas y adolescentes? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya su respuesta en "Otros"). 
CONSECUENCIAS FÍSICAS Y EMOCIONALES - PANDEMIA n. % 
No. 8 11,4 
No sé decir. 1 1,4 
Sin respuesta. 1 1,4 
Sí. 60 85,7 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Ha observado alguna consecuencia de la pandemia para la salud física y/o emocional de 
los niños, niñas y adolescentes? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
 
Nota: a lista de consequências se encontra no quadro ao final deste item 4.2 
Nota: La lista de consecuencias se encuentra no cuadro al final de 4.2. 

 
Tabla - ¿Su institución ya contó con acciones de algún programa o política nacional de salud en la 
escuela, colegio? 
POLÍTICA NACIONAL DE SALUD EN LA ESCUELA n. %  
Sí. 44 62,9 
No. 5 7,1 
No sé informar. 21 30 

TOTAL 70 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - ¿Su institución ya contó con acciones de algún programa o política nacional de salud en la 
escuela, colegio? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Ha observado en la institución en la que trabaja el desarrollo de las prácticas que se 
indican a continuación? (Puede marcar más de una). 

PRÁCTICAS EN SALUD EN LA ESCUELA n. %  
Desarrollo de actividades lúdicas para la promoción de la salud 63 40,9 
Identificación temprana y oportuna de los problemas de salud en el desarrollo y el 
aprendizaje 43 27,9 

Cualificación de los profesionales de la salud y la educación, las familias y la 
comunidad local 19 12,3 

Estructuración de estrategias para evitar la medicalización de las dificultades 
escolares 22 14,3 

No observé ninguna de las prácticas enumeradas 6 3,9 
Sin respuestas. 1 0,6 

TOTAL (respuestas) 154 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Ha observado en la institución en la que trabaja el desarrollo de las prácticas que 
se indican a continuación? (Puede marcar más de una). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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4.3 El derecho a la salud según la percepción de los profesionales de salud 
 

 
Tabla - Durante el período de distanciamiento social en la prevención del Covid-19, ¿cómo llevó a 
cabo sus actividades profesionales? 
ACTIVIDADES PROFESIONALES DURANTE LA PANDEMIA n. % 
De manera presencial, observando los cuidados preventivos. 1 16,7 
A distancia, servicio en línea. 3 50 
Ambas las maneras. 2 33,3 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Durante el período de distanciamiento social en la prevención del Covid-19, ¿cómo llevó a 
cabo sus actividades profesionales? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Participó en la decisión de cómo se desarrollarían las actividades de trabajo durante el 
período de la pandemia? Explique su respuesta en "Otros". 
PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES n. % 
Sí, totalmente. 1 16,7 
Sí, parcialmente. 4 66,7 
No participé. 1 16,7 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Participó en la decisión de cómo se desarrollarían las actividades de trabajo durante el 
período de la pandemia? Explique su respuesta en "Otros". 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla - ¿Cómo se sintió al realizar las actividades laborales durante el período de distanciamiento 
social? (Puede seleccionar más de una opción). 
SENTIMIENTO AL REALIZAR ACTIVIDADES DURANTE LA PANDEMIA n. % 
Inseguro(a) 4 57,1 
Motivado(a) 2 28,6 
Preparado(a) 1 14,3 

TOTAL 7 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Cómo se sintió al realizar las actividades laborales durante el período de distanciamiento 
social? (Puede seleccionar más de una opción). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - En la atención sanitaria que se presta a los niños, niñas y adolescentes, usted usualmente: 
(Puede seleccionar más de una opción). 

ATENCIÓN PRIMÁRIA A NIÑEZ n. % 
Da información directamente al niño o adolescente. 3 13 
Permite al niño o adolescente emitir opiniones. 5 21,7 
Considera lo que habló el niño o el adolescente. 3 13 
Informa al niño o adolescente de las acciones que se están ejecutando. 6 26 
Orienta al niño o adolescente sobre el tratamiento. 6 26 

TOTAL 23 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - En la atención sanitaria que se presta a los niños, niñas y adolescentes, usted usualmente: 
(Puede seleccionar más de una opción). 
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Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Explique cómo ocurren las situaciones que señaló en la pregunta anterior. 

DESCRIPCIÓN DE CÓMO OCURREN LAS SITUACIONES n. % 
Conversar y mostrar procedimientos 2 28,6 
Permitir la participación de los niños para mejorar la atención 2 28,6 
El cribado, la consulta y la visita 1 14,3 
Respuesta indiferente 2 28,6 

TOTAL 7 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - Explique cómo ocurren las situaciones que señaló en la pregunta anterior. 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Si ha realizado actividades de trabajo por medios remotos, ¿cuáles eran sus mayores 
necesidades? (Puede seleccionar más de una opción). 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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MAYORES NECESIDADES  n. % 
Dominio de los recursos en línea. 2 18,2 
Interactuar con los pacientes a distancia. 4 36,4 
Cumplir con todas las demandas provenientes del contexto de la pandemia. 2 18,2 
Replanificar las actividades para adaptarlas al modo a distancia. 3 27,3 

TOTAL 11 100 
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Gráfico - Si ha realizado actividades de trabajo por medios remotos, ¿cuáles eran sus mayores 
necesidades? (Puede seleccionar más de una opción). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Su institución/unidad ofreció apoyo de capacitación para sus actividades profesionales en una 
situación de pandemia? 
APOYO A LA FORMACIÓN n. % 
Sí 4 66,7 
No 2 33,3 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Su institución/unidad ofreció apoyo de capacitación para sus actividades profesionales en 
una situación de pandemia? 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Considerando la pregunta anterior, en caso afirmativo, indique qué tipo de apoyo se prestó en 
la capacitación. (Puede seleccionar más de una opción). 

TIPO DE APOYO n. % 
Orientación para la organización y el desarrollo de actividades a 
distancia. 

4 44,4 

Capacitación en línea sobre modalidades y recursos para la asistencia. 3 33,3 
Disponibilidad de material de orientación (guías de estudio, libros, 
manuales...). 

2 22,2 

TOTAL (respuestas) 9 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Considerando la pregunta anterior, en caso afirmativo, indique qué tipo de apoyo se prestó en 
la capacitación. (Puede seleccionar más de una opción). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Su institución/unidad ofreció apoyo con materiales y equipos para llevar a cabo sus 
actividades profesionales en la situación de pandemia? 
APOYO CON MATERIALES Y EQUIPOS n. % 
No 1 16,7 
Sí 5 83,3 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Su institución/unidad ofreció apoyo con materiales y equipos para llevar a cabo sus 
actividades profesionales en la situación de pandemia? 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Si su institución ha ofrecido algún material para las actividades en la situación de pandemia, 
indique cuáles: 
MATERIAL OFRECIDO POR LA INSTITUCIÓN n. % 
EPI (equipo de protección individual). 1 25 
Capacitaciones. 1 25 
Electrónica (teléfono celular, computadora) 1 25 
Apoyo médico 1 25 

TOTAL 4 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Si su institución ha ofrecido algún material para las actividades en la situación de pandemia, 
indique cuáles: 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Qué fue lo que más le faltó a usted en su desempeño como profesional de la salud durante 
la pandemia? (Puede seleccionar más de una opción). 

LO QUE MÁS FALTÓ EN LA ACTUACIÓN n. % 
Infraestructura y mantenimiento del lugar de servicio. 2 22,2 
Ampliación del número de profesionales. 1 11,1 
Información y transparencia de los datos sobre la pandemia. 2 22,2 
Capacitación para el contexto de la pandemia. 2 22,2 
Campañas de concientización. 2 22,2 

TOTAL 9 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Qué fue lo que más le faltó a usted en su desempeño como profesional de la salud durante 
la pandemia? (Puede seleccionar más de una opción). 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Ha observado alguna consecuencia de la pandemia para la salud física y/o emocional de los 
niños, niñas y adolescentes? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

CONSECUENCIAS DE LA PANDEMIA n. % 
Sí 6 100 
No 0 0 
Problemas digestivos 1 8,3 
Problemas dentales 1 8,3 
Ganancia o pérdida nutricional 1 8,3 
Temor 1 8,3 
Desmotivación 3 25 
Tristeza 3 25 
Sociabilidad 1 8,3 
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Ansiedad 1 8,3 
TOTAL 6 100 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Ha observado alguna consecuencia de la pandemia para la salud física y/o emocional de 
los niños, niñas y adolescentes? En caso afirmativo, ¿cuál? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Recibió alguna orientación sobre cómo reportar situaciones de violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes en caso de recibir esta demanda de sus pacientes, durante este período de la 
pandemia? En caso afirmativo, ¿qué orientación podría dar? (Incluya su respuesta en "Otros"). 
INFORME DE SITUACIONES DE VIOLENCIA n. % 
SÍ 3 50 
No 3 50 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Recibió alguna orientación sobre cómo reportar situaciones de violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes en caso de recibir esta demanda de sus pacientes, durante este período de la 
pandemia? En caso afirmativo, ¿qué orientación podría dar? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Tabla - ¿Recibió orientación sobre alguna política de atención a la salud de la crianza y adolescente 
en su lugar de trabajo? En caso afirmativo, ¿qué orientación recibió? (Incluya su respuesta en 
"Otros"). 
ORIENTACIÓN SOBRE POLÍTICA DE ATENCIÓN A LA SALUD DE LA NIÑEZ n. % 
Sí  1 16,7 
No 5 83,3 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Recibió orientación sobre alguna política de atención a la salud de la crianza y adolescente 
en su lugar de trabajo? En caso afirmativo, ¿qué orientación recibió? (Incluya su respuesta en 
"Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - Basándose en sus experiencias en su lugar de trabajo, clasifique la calidad y la eficacia de 
cada de las estrategias, considerando la escala. 

ESTRATEGIAS EN SALUD Insuficiente Bajo  Medio Muy 
bueno Excelente 

n. % n. % n. % n. % n. % 
Atención humanizada y calificada al 
embarazo, el parto, el nacimiento y el 
recién nacido 

0 0 3 50 3 50 0 0 0 0 

La lactancia materna y la 
alimentación complementaria 
saludable 

0 0 3 50 3 50 0 0 0 0 

Promoción y monitoreo del 
crecimiento y el desarrollo completo 0 0 3 50 1 16,7 1 16,7 1 16,7 

Atención completa a los niños con 
enfermedades de la infancia y 
enfermedades crónicas 

0 0 3 50 1 16,7 2 33,3 0 0 

Atención integral a los niños en 
situaciones de violencia, prevención 
de accidentes y promoción de una 
cultura de paz 

0 0 1 16,7 2 33,3 3 50 0 0 

Atención a la salud de los niños con 
discapacidades o en situaciones 
específicas y vulnerables 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monitoreo y prevención de la muerte 
infantil, fetal y materna 1 16,7 2 33,3 2 33,3 1 16,7 0 0 

Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - Basándose en sus experiencias en su lugar de trabajo, clasifique la calidad y la eficacia de 
cada de las estrategias, considerando la escala. 

 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿En su país hay algún programa o política de Salud en la Escuela? En caso afirmativo, 
¿cuál? (Incluya su respuesta en "Otros"). 
POLÍTICA NACIONAL DE SALUD EN LA ESCOLA n. % 
Sí 5 83,3 
No 1 16,7 

TOTAL 6 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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Gráfico - ¿En su país hay algún programa o política de Salud en la Escuela? En caso afirmativo, 
¿cuál? (Incluya su respuesta en "Otros"). 

 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Tabla - ¿Cuáles de las siguientes prácticas son adoptadas por la institución en la que trabaja? 
(Puede seleccionar más de una opción). 

PRÁCTICAS ADOPTADAS POR LA INSTITUCIÓN n. % 
Desarrollo de actividades lúdicas para la promoción de la salud. 5 33,3 
Cualificación de los profesionales de la salud y la educación, las familias 
y la comunidad local. 3 20 

Estructuración de estrategias para evitar la medicalización de las 
dificultades escolares. 1 6,7 

Identificación temprana y oportuna de los problemas de salud en el 
desarrollo y el aprendizaje. 6 40 

TOTAL 15 100 
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 

 
Gráfico - ¿Cuáles de las siguientes prácticas son adoptadas por la institución en la que trabaja? 
(Puede seleccionar más de una opción). 

  
Fuente: Garantía del derecho a la educación y del derecho a la salud en el contexto de la pandemia del 
covid-19 (2020-2021) 
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