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PREFÁCIO
A PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS
(COVID-19)E A DIVULGAÇÃO DA CIÊNCIA
NO BRASIL
Antoniel dos Santos Gomes Filho1
Gislene Farias de Oliveira2

Desde que um novo coronavírus (COVID-19) foi relatado
em Wuhan, na província de Hubei, na China em dezembro de 2019,
o mesmo vem se alastrando entre a população mundial, sendo
considerado uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) (XU, 2020; OMS, 2020; HOLANDA, 2020).
Diante da pandemia de COVID-19 o mundo tem
acompanhando o desenvolvimento de diversas pesquisas
científicas nas mais diversas áreas do conhecimento, em especial
nas ciências biológicas, biomédicas e farmacológicas.
Essas pesquisas têm sido noticiadas cotidianamente nos
telejornais, jornais, sites especializados, redes sociais, e outros
veículos de informações físicos e online. Como tudo, nocontexto da
pandemia de COVID-19 a divulgação das pesquisas científicas em
1
Professor do curso de Psicologia do Centro Universitário Vale do Salgado (UniVS) e da Faculdade de
Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). Doutorando em Ciências da Educação pela
Universidade San Carlos (USC- PY). Mestre em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC).
Tecnólogo em Gestão Comercial pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio (UniLeão). Licenciado em
Pedagogia pela Faculdade Kurios (FAK). E-mail: antoniel.historiacomparada@gmail.com /
antonielsantos@univs.edu.br;
2
Professora do Curso de Medicina da Universidade Federal do Cariri. Psicóloga, Doutora em Psicologia
Social pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: gislene.farias@ufca.edu.br.
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canais de TV aberta tem sido uma constante nos telejornais, alguns
até foram criados para informar os espectadores sobre a pandemia
e o andamento das investigações científicas. Pode-se dizer queessa
ampla divulgação é algo inédito, no caso Brasileiro, divergindo de
outras notícias e estudos que versam sobre a diminuição nos
investimentos em educação, em especial na educação superior
(SARDINHA; SOUZA, 2019; SILVA, et al. 2019; MARTINS, 2019).
No contexto de pandemia governos e população solicitam
da ciência respostas para diminuir os impactos do novo
coronavírus, e até mesmo uma cura para o COVID-19, seja
através de um medicamento já disponível, um novo medicamento
ou vacina. Mas, como visto no caso brasileiro, os investimentos em
ciência e tecnologia tem sido afetados nos últimos tempos,
impactando diretamente nas pesquisas sobre o novo agente
infecioso. Todavia, mesmo diante dessas adversidades cientistas
brasileiros tem realizados investigações sobre o novo coronavírus,
sendo estas amplamente divulgadas, como pode-se observar nas
seguintes matérias jornalísticas: Quem são as brasileiras que
sequenciaram o genoma do novo coronavírus (G1, 2020); Conheça as
cinco pesquisadoras que sequenciaram o genoma do coronavírus
(CORREIO BRAZILIENSE, 2020); Entidades repudiam ameaças a
pesquisadores de estudo com cloroquina em Manaus (UOL, 2020).
As revistas científicas nesse momento, vem organizados
números especiais e dossiês sobre o novo contexto do COVID-19.
É necessário destacar que além das contribuições oriundas das
ciências biológicas, biomédicas e farmacológicas, é de fundamental
importância a contribuição das ciências humanas, sociais e sociais
aplicadas para que se possa compreenderos efeitos da pandemia de
COVID-19. Estudos como os de Macedo, Ornellas e Bomfim (2020;
2020a), Cueto (2020), Macário e Reis (2020), Maranhão (2020),
são exemplos de investigaçõesnesses campos do conhecimento. A
divulgação dessas pesquisas e investigações também precisam
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ocorrer nas mídias já mencionadas, para que as pessoas possam
conhecer as diversas realidades sociais e econômicas que as
diversas regiões brasileiras, vem passando no contexto do novo
coronavírus.

FAKE NEWS
São muitas as falsas notícias, as novidades maquiadas, os
boatos, com o intuito de obter a atenção do leitor em época de
maiores dificuldades sociais. O ambiente de pandemia é muito
propício para tais manchetes, levando-se em conta que a população
fica ávida por informaçõescoerentes e, por isso, mais vulnerável às
chamadas Fake News. São geralmente notícias desagradáveis,
normalmente falseadas sobre o que há de mais comentado no
momento. Neste momento, os políticos e toda a situação social que
envolve o COVID-19.
Uma Fake News pode ser definida como como “artigos
noticiosos que são intencionalmente falsos e aptos a serem
verificados como tal, e que podem enganar os leitores”(ALLCOTT e
GENTZKOW, 2017, p.4).
Na realidade, é uma informação que não condiz com a
verdade, ou que levanta incerteza, com a finalidade de obter-se
algum benefício financeiro. São preocupantes pois avançam as
redes sociais causando danos aos seus consumidores.
O ambiente on line parece ser facilitador da disseminação
por conta da velocidade com que uma informação circula. Daí a
grande necessidade de que os periódicos científicos aceitem
trabalhos que sejam condizentes com essa demanda social, por
informação consonante.
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Ante uma problemática mundial tão séria, como é a do
Coronavírus, ainda ter que nos deparar com mecanismos cada vez
mais sofisticados de disseminação de falsas informações é
desolador para os pesquisadores e colaboradores da academia.
É preciso que, cada vez mais, haja incentivo político a leis
que possam minimizar os estragos perpetrados pelas informações
desencontradas com a realidade e com a ciência, de forma a coibir
perfis, sites e plataformas, seja com cortes de incentivos
financeiros ou outro mecanismo aos que disseminam notícias
falsas.
Trata-se pois, de um assunto que carece de maior
aprofundamento, as questõesrelacionadas ao combate às notícias
falsas, visto que, os próprios políticos, seja no Brasil ou nos
Estados Unidos o tem utilizado em época eleitoral. Portanto não é
algo que se resolva comfórmulas simples e prontas. É necessário
que se lance mão de um conjunto de ferramentas e logística
associada, que vão desde recursos técnicos até o investimento em
educação eaprofundamento digital. Quem sabe, restrições legais
devam ser implementadas para secombater a desinformação, sem
perder de vista o desafio de respeitar a liberdade de expressão.
Portanto, o acesso e divulgação as informações sobre o
novo coronavírus emitidos pelos meios de comunicação, em
especial os de TV aberta que atingem a maioria da população
brasileira, devem estar embasadas nas pesquisas científicas que
prezam pela qualidade técnica e responsabilidade ética. Desse
modo pode-se promover o conhecimento científico na sociedade
brasileira.
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RESUMO
No atual cenário em que vive a humanidade, vê-se em cada recanto do planeta o impacto
da pandemia causada pela transmissão do SARS-CoV-2, o coronavírus. Mesmo nos locais
onde a disseminação parece já estar sob controle, o sofrimento psíquico continua
afetando pessoas e comunidades de forma contínua e crescente. Neste sentido, a saúde
mental esta tem assumido cada vez maior relevância. O propósito de contribuir para a
compreensão do sofrimento psíquico emergente da pandemia e seus desdobramentos
psico-sociais motivou o estudo da criatividadecomo recurso na implementação de ações
no campo da saúde mental. Este ensaio discute as ideias de Hannah Arendt, Mihaly
Csikszentmihalyi e Rollo May, confrontando-as com escritos de Victor Frankl, Fayga
Ostrower e Cecil Helman. Os resultados nos levaram a crer que é preciso um despertar
para uma proposta criativa, e, como pode-se perceber, uma das possibilidades que se
apresentam para o enfrentamento dessa realidade, especialmente no período pósquarentena é o desenvolvimento da criatividade a partir da interação social. Já se está
fazendo muitas coisas de um jeito diferente, neste sentido é preciso aproveitar e auxiliar
o cérebro a criar novas práticas, a partir do repertóriode estratégias conhecidas.
PalavrasPalavras-chave:
chave Saúde mental; Criatividade; Pós-quarentena

INTRODUÇÃO
No atual cenário em que vive a humanidade, vê-se em cada
recanto do planeta o impacto da pandemia causada pela
transmissão do SARS-CoV-2, o coronavírus. Mesmo nos locais onde
a disseminação parece já estar sob controle, o sofrimento psíquico
continua afetando pessoas e comunidades de forma contínua e
crescente. Em todo o mundo, a preocupação com a saúde mental
assume cada vez maior relevância. No discurso das autoridades da
ONU e OMS a atenção aos transtornos psíquicos é considerada
como importante prioridade dentre todas as respostas dos
governos ao coronavírus. A emergência de uma onda epidêmica de
distúrbios mentais, notadamente transtornos de ansiedade e
depressão, tendem a se agravar diante das situações de estresse
geradas pelo clima de medo e incerteza.
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A crise social se manifesta no estremecimento dos vínculos
familiares e grupais, diantedas perdas, restrições econômicas e do
necessário isolamento social que vem se prolongando por meses a
fio. Além dos profissionais de saúde que vivenciaram o estresse
diário, diretamente,na linha de frente de combate à Covid-19, os
agravos à saúde mental tem afetado idosos, adolescentes e pessoas
consideradas de risco por comorbidades, problemas psíquicos
anteriorese vulnerabilidade social. Em todos os casos, devem ser
estabelecidas abordagens diagnósticas e terapêuticas mais amplas
no tocante à saúde mental, levando em conta os elementos
culturais: comportamentos humanos, hábitos, costumes,
habilidades emocionais e resiliências, relacionados à percepção da
saúde e da doença em nível individual e coletivo.
A antropologia médica, ciência que reúne aspectos
biomédicos e psicossociais das doenças, compreende que há uma
diversidade na percepção e expressão do adoecimento, bem como
são múltiplas as formas sociais e modos de busca de prevenção e
tratamento (Helman, 2003). Nesse paradigma, o conceito de
cultura é fundamental para compreensão das dimensõessimbólicas
do adoecer humano. Para implementar políticas públicas mais
eficazes, é necessário conhecer o conjunto de símbolos que
permitem indivíduos e grupos interpretarem o que estão
vivenciando.

O CONCEITO DE CRIATIVIDADE COMO
ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO DE SAÚDE
MENTAL
O propósito de contribuir para a compreensão do
sofrimento psíquico emergente da pandemia e seus
desdobramentos psico-sociais motivou o estudo da criatividade
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como recurso na implementação de ações no campo da saúde
mental. O conceito de criatividade aqui utilizado
é mais abrangente do que a noção de inventividade,
inteligência e talento, natos ou adquiridos,para criar ou inovar, no
campo artístico, científico e outros.
Considera-se aqui, a criatividade de forma mais ampla,
como processo que evoca a dimensão simbólica do homem, sua
capacidade de desenvolver linguagens, compreendersignificados a
partir da realidade vivenciada, criar e transformar essa realidade,
produzir resultados inovadores e soluções viáveis, por meio da
ação criativa. Além de associar a criatividade a competências
linguísticas e processos imaginativos, considera-se sobretudo, sua
relação com o conhecimento intuitivo que emana da conexão do ser
humano com o seu criador,da busca de um sentido existencial, das
virtudes e dos valores humanos. E, para ampliar e aprofundar a
abordagem do tema, propõe-se aqui examinar os pressupostos
teóricos de alguns estudiosos da criatividade e sua importância
para o equilíbrio do psiquismo humano.
Fayga Ostrower (1977), artista plástica, pesquisadora dos
processos criativos, vê a criatividade não como um dom exclusivo
de alguns e sim como potencial a ser desenvolvido por todo e
qualquer ser humano. Para ela, o homem é um ser criativo por
natureza, porém essa criatividade não se resume a uma função
mental neurobiológica. É uma habilidade que deve ser estimulada
dentro do contexto histórico, social, econômico, político e cultural
onde o indivíduoestá inserido. Nessa visão, diversos fatores podem
ser determinantes para o bloqueio ou despertar da criatividade.
A autora associa esse despertar ao conceito de liberdade.
Ressalta a importância da relação entre criatividade e arte, uma vez
que a arte é um espaço onde, naturalmente se experimenta maior
liberdade de ação e expressão emocional e intelectual. No entanto,
apesar de ser artista, ela não restringia o conceito de criatividade a
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esse âmbito específico. Preconizou em toda sua obra, que os
estímulos aos processos de criação devem ser integrados ao
cotidianodos sujeitos porque o ato de criar corresponde ao próprio
ato de viver e essa vida, bem como a criatividade acontecem no
contexto da realidade social.
Nesse espaço-tempo demarcado pela realidade contextual
é que a natureza criativa do homem vai se manifestando, ao longo
da vida, com menor ou maior intensidade. Por isso, a seu ver, os
potenciais criativos devem ser estimulados conforme as
necessidades emergentes do contexto e os valores culturais
vigentes. Pode-se então compreender que a potencialidade para
criar está dentro de cada indivíduo, mas os processos criativos
serão desencadeados por estímulos e elaborados entre dois pólos,
um individual e outro coletivo. Ao mesmo tempo em que a
inspiração criativa emerge da percepção subjetiva de um ser
humano único, também expressará aspetos do contexto
circundante que vai influenciar tanto a criação e seus modos de
expressão. O contexto cultural atribui um cunho valorativo
sobre a criação individual, estabelecendo determinados
significados que tendem a limitar ou expandir a expressão do que
foi produzido.
A questão dos significados foi amplamente abordada pelo
neuropsiquiatra austríaco, Viktor Frankl (1991) professor da
Universidade de Harvard, que se tornou um dos autores mais
estudados no campo da psicologia nos Estados Unidos e Canadá ao
descrever suas vivências em campos de concentração nazistas. Seu
livro Em busca do sentido inaugurou um novo campo de estudo que
veio ampliar as possibilidades de intervenção terapêutica na
psicologia e psiquiatria, a logoterapia. Primeira ciência
especializada em sentido da vida do mundo, hoje éalvo de pesquisas
em inúmeros países.

19

CAPÍTULO 1 – CRIATIVIDADE E SAÚDE MENTAL PÓS QUARENTENA

20

O pilar principal dessa abordagem é a concepção de que é
inerente ao ser humano um desejo e uma necessidade de encontrar
um sentido em cada experiência de sua vida. Sua teoriainovadora
ultrapassa o conceito freudiano do adoecer psíquico associado à
sexualidade e à repressão das pulsões instintivas. Para Victor
Frankl, a saúde mental é relacionada a um estado de coerência
interna em que as experiências humanas vão além do aspecto
instintivo. Elas devem agregar ao EU, aspectos simbólicos cujos
significados permitem superar a sensação de vazio existencial. Ele
considera essencial para o homem a expressão psicológica,
biológica e espiritual, de modo que, este não consegue ser feliz
verdadeiramente sem a possibilidade de transcender à dimensão
meramente material da vida. Desta forma, questiona a visão
psicanalítica, apontando para a imensa lacuna que existe entre
instinto e espiritualidade na abordagem do sofrimento psíquico, o
que amplia e direciona para uma diversidade de possibilidades
criativas de abordagem terapêutica.
Hannah Arendt (2000) também estudou o sentido da
existência humana, para além dosaspectos biológicos, valorizando
a construção simbólica do homem, a partir da idéia de que: Uma
vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em fazer
desabrochar sua própria essência – ela não é apenas sem sentido; ela
não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos
(ARENDT, 1995, P.143). Ressalta a importância da dimensão
subjetiva da espiritualidade quando afirma que se o homem
soubesse que o mundo acabaria quando ele morresse, ou logo depois,
esse mundo perderia toda a sua realidade. Para ela a capacidade
humana de sobreviver no mundo está na possibilidade de
transcender aos processos da própria vida, ao mesmo tempo em
que se disponham a arcar com o ônus dos aspectos materiais da
vida que ela descreve como as fadigas e as penas da vida.
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Arendt defende a ação criativa sobre a realidade como uma
condição humana através da qual o indivíduo consegue destacar sua
identidade na pluralidade. A ação concreta faz com que o eu
individual se revele na esfera pública e a partir dessa interação, inicie
novos processos,ilimitados e potencialmente eternos. A questão da
liberdade aparece em sua obra quando diz que o Homem, quando
age, deixa de ser escravo das necessidades, deixa para trás o labor e o
trabalho, para finalmente ser livre. Nessa ótica, a busca essencial do
homem desvincula-se do reino doméstico, o oikos (comer, vestir,
etc)e entra na polis, no espaço político (pensar, criar). Assim, o
animal laborans não deve predominar por completo sobre o zoon
politikon (desenvolvimento político do ser humano) (ARENDT,
2007, p.31).
A dimensão política na visão Arendtiana corresponde ao uso
da linguagem, à percepção dos símbolos sociais e portanto, à
capacidade de agir no mundo de forma criativa, criando e recriando
sua identidade a partir desta ação. Pela possiblidade de
transcender sobre sua realidade material, ao mesmo tempo em que
a vivencia, o homem é capaz de distinguir-se dos animais e
expressar essa diferença: só ele é capaz de se comunicar consigo
próprio pelo pensamento e reflexão não se restringindo a apenas
comunicar aspectos instintivos como sede, fome, hostilidade ou
medo.
O novo sempre aparece contra esmagadoras chances
estatísticas e suas probabilidades, que, para todos os
efeitos práticos, todos os dias equivale a certeza; o
novo, portanto, sempre aparece sob o disfarce de um
milagre. (ARENDT, 1995, p.191)

Em suma, para Arendt, o aspecto mais importante da
condição humana é que, mesmo estando preso a sua dimensão
biológica, que compartilha com todos os outros seres vivos, o ser
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humano evolui, libertando-se da simples existência terrena
quando descobre sua identidade e a comunica na presença de
outros, seus pares, que a confirmam. Quando age sobre o mundo e
o transforma por meio do ato criativo.
Rollo May (1975), em seu livro A Coragem de Criar alinhase na mesma perspectiva dos autores acima. Para ele não existe um
ser humano que não seja criativo. Porém aponta paraa existência de
mecanismos psíquicos e sociais que impedem o acesso do ser
humano à sua criatividade. Daí porque refere-se ao termo coragem
como pressuposto da experiência criativa.A criatividade, portanto
é uma conquista humana. O autor destaca duas condições
necessárias para que a capacidade de criar possa emergir: a
coragem e a liberdade. O ato criativo é um atode libertação que se
origina da luta do ser humano contra aquilo que o limita. Pela
criatividade, o indivíduo supera as condições adversas de sua
realidade, se transporta a outro plano de percepção. Se conecta de
forma mais intensa com suas dimensões mais profundas e,
quando acessa uma certa zona de poder vai se tornando cada vez
mais consciente de si e de suas potencialidades, dominando a
realidade que o circunda.
Uma de suas contribuições mais importantes é a questão da
percepção estética da beleza e a busca dos valores morais
associados à criatividade. Ele remonta ao pensamento de Platão,
quando diz que todo aquele que deseja seguir o caminho certo deve
conhecer, desde a juventude, as formas belas. E, aprender a amar essas
formas. Esse amor o levará ao longo davida, a criar e a ter pensamentos
mais sensatos (MAY, 1975, p.38). Nesse sentido, ao identificar a
beleza de uma forma vai relacionando-a à beleza de outra, e, nessa
busca pode perceber que a beleza das formas é uma só. E esta
torna-se um valor a ser buscado. Portanto, não só pela estética, mas
pelos valores que ela desperta, a criatividade deve estar imbuída de
honestidade intelectual. A coragem de criar coincide com a
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coragem de ser e de se responsabilizar por si mesmo. Criatividade
é, portanto, expressão da autonomia e condição essencial para a
realização dos altos fins da existência humana.
Mihaly Csikszentmihalyi (2002), psicólogo húngaro4,
trouxe a concepção da criatividade como estado da alma que
possibilita melhor adaptação de ser humano à realidade e
superação dos desafios que lhe são impostos. Sua teoria conhecida
como psicologia das experiências ótimas relaciona criatividade a
momentos de fluxo,
fluxo em que se experimenta uma sensação interna
de plena realização. Durante mais de vinte anos, o autor pesquisou
estados psicológicos em que o indivíduo desfruta verdadeiramente
de um sentimento prazeroso quandose concentra ativamente em
uma tarefa. O estado de fluxo ocorre quando a experiência chega a
uma satisfação profunda. Ele explica que o fluxo pode ser
controlado, provocado e como se pode recorrer à sua energia para
enfrentar os desafios concretos da vida: O prazer aparece na
fronteira entre o tédio e a ansiedade, quando os desafios são
equilibrados pela capacidade de agir que emerge da pessoa. Essa
sensação de êxtase resulta de uma envolvente ação criativa, numa
entrega total a uma atividade à qual o sujeito se dedica
intensamente, por motivação própria.
O ato criativo pode ser desencadeado por diversos
estímulos como: uma demanda específica, a necessidade de
resolução de um problema, a surpresa de uma situação adversa, ou
o desejo existencial de realização. Em todo caso no estado de fluxo,
os desafios fazem parte daconquista e do estado de prazer que ele
desperta. A atenção focada na tarefa e a intensidade com que o
indivíduo se dedica à experiência, levam-no a voltar-se para si
próprio e ao mesmo conectar-se com aquilo que toca a dimensão
da espiritualidade: valores, intuição e busca de sentido existencial.
4
Professor de Psicologia e Gestão da Claremont Graduate University-Califórnnia-EUA. Considerado um
dos maioresexpoentes da chamada “psicologia positiva” desenvolvida na Universidade de Harvard.
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No âmago da experiência, o indivíduo transcende sua condição
psico- orgânica, ampliando seus canais de percepção e visão
intuitiva, adquirindo cada vez maior grau de complexidade e
empowerment.5
A multiplicação de experiências de fluxo promove um
processo evolutivo que pode trazer importantes mudanças
individuais e contribuições sociais no campo da arte, do pensar, nos
esportes, na dança, na leitura, dentre outros. Mihaly afirma que as
pessoas que conseguematingir estados de fluxo tornam-se muito
mais felizes. Isso acontece quando uma atividade captura
completamente sua atenção, deixando-as completamente
absorvidas em algo que gera ao mesmo tempo motivação e bem
estar (CSIKSZENTMIHALYI, 2002). Nesse estado, o indivíduo está
tão comprometido com a atividade em si que sente como se o ego
desaparecesse,o tempo voa.
Todo movimento e pensamento estão conectados à ação,
como num improviso de Jazz.Todo o ser está lá, inteiro, aplicando
suas potencialidades ao máximo. Isso acontece porque a motivação
é profunda. A energia positiva é fruto de querer estar lá e fazer
exatamente o que está sendo feito. O resultado de todo o processo
criativo é sensação de harmonia, equilíbrio e um sentimento de
felicidade. Por isso, o estado de fluxo também é chamado de
“experiência ótima”. Em 12 anos de pesquisa com milhares de
pessoas, Mihaly encontrou alguns fatores presentes nas
experiências de fluxo, independentemente da idade, nacionalidade
ou
segmento
social
(CSIKSZENTMIHALYI,
2002;
CSIKSZENTMIHALYI, 2004, p.55). Os mesmos estão descritos a
seguir.

5
Empowerment: É um termo de origem inglesa que significa dar a alguém a autoridade ou a liberdade para fazer
algo. Pode ser definido como habilidade para assumir responsabilidades e empoderamento no processo de
tomada de suas próprias decisões.
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1. Existe um desafio. A situação exige do indivíduo que
coloque suas habilidades em jogo.
2. Foco e alto grau de concentração. Atenção tão
centrada que o mundo e o ego desaparecem.
3. Objetivos definidos.
definidos O prazer é maior quando os
objetivos são mais claros.
4. Feedback direto e imediato.
imediato Feedback de curto prazo
reforça a motivação. Sentirque está avançando aumenta a
intensidade da experiência.
5. Exclusão de outras informações. A mente só aceita
informações associadas àatividade.
6. Sensação de controle.
controle É ela quem define o rumo e o
ritmo dos eventos.
7. O sentimento de autoconsciência é perdido.
perdido Uma
sensação de liberdade. Tudo é percebido como se o eu
tivesse desaparecido.
8. Mudança na percepção do tempo.
tempo Sensação de que o
tempo foi compactado. Trêshoras parecem 30 segundos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalmente, após meses de intenso desgaste gerado pela
pandemia, a situação chegando ao limiar do esgotamento das
reservas psíquicas da população da terra, a necessidade premente
de mudanças sanitárias, econômicas e sociais instiga a sociedade a
ter uma visão mais ampla dos acontecimentos e a estar de
prontidão para buscar soluções inéditas para todos os tipos de
demandas.
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Conforme foi exposto nos parágrafos iniciais, uma das
possibilidades que se apresentam para o enfrentamento dessa
realidade, especialmente no período pós-quarentena é despertar
indivíduos e grupos para as diversas perspectivas de utilização de
sua capacidade criativa. O conceito de Inteligência Criativa
proposto por Bruce Nussbaum (NUSSBAUM, 2013) vem se somar
à visão dos autores supracitados e a de muitos outros não
contemplados nesse trabalho. Nussbaum recomenda a utilização
da imaginação para conectar coisas aparentemente não
“conectáveis”. Refere-se à habilidade de usar todas as modalidades
de inteligências que já foram mapeadas para fazer as mesmas
coisas de um jeito diferente, ou fazer o que ninguém tenha feito
antes. A saída, para ele é auxiliar o cérebro a criar novas práticas, a
partir do repertório de estratégias conhecidas.
É chegado o momento de buscar o fio de Ariadne, para sair
do labirinto. Valorizar a construção e reconstrução de hábitos e
valores para criar serviços e propor ações que tenham significado
para as pessoas às quais estas se destinam (FRANKL, 1991). Se as
soluções antigasnão resolverem os problemas novos, a tarefa será
sempre de criar ou aprimorar, mas fazer sempre. Entrar em ação,
em estado de fluxo automotivado (CSIKSZENTMIHALYI, 2002).
Produzir um efeito criativo sobre o que está posto.
Superar a condição terrena do animal laborans e preparar
ambientes que estimulem a criatividade, a troca de saberes, para
expressão do zoon politikon com seus pares (ARENDT, 2000). A
coragem de criar, conquistar a livre expressão do pensamento em
busca de soluções inovadoras devem estar presentes (MAY, 1975).
A junção destas e de outras ideias será, no mínimo uma proposta
criativa, e, como ser pode perceber, a criatividade se desenvolve a
partir
da imaginação e da interação social. Por enquanto, o
primeiro passo é levar ao mundo a boa nova de que, todos podem
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acessar seus processos criativos. E, uma coisa é certa: há muito o
que fazer.
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RESUMO

O risco de morte por Covid-19 tem aumentado de forma diretamente proporcional ao
aumento da idade do sujeito, mormente se ele for portador de alguma doença crônica.
Isto parece ocorrer porque a imunossenescência deixa a pessoa mais vulnerável às
doenças infectocontagiosas, assim como a presença de doenças crônicas dificulta que o
prognóstico seja favorável. Este artigo objetivou discutir aspectos relacionados a
implicações da Covid-19 na saúde mental de pessoas idosas, com base na literatura
especializada. Os resultados demonstraram que há uma crença social de que os idosos
possuem características próprias e peculiaridades inerentes à idade, além da
complexidade que naturalmente envolve o envelhecimento humano, dentre essas, as
fragilidades físicas e mentais. Dessa forma, é preciso formular-se medidas eficazes na
proteção desse grupo de risco. Igualmente, é importante que sempre se invista na
conscientização da população, para que todos atuem em conjunto na proteção das
pessoas idosas em nossa sociedade.
Palavras-chave: Covid-19; Pessoa Idosa; Saúde mental.

INTRODUÇÃO
Hodiernamente, o mundo está enfrentando os efeitos do
novo coronavírus (Sars-Cov-2), cujo primeiro caso foi notificado
em Wuhan, na China, no final de 2019 e o estado pandêmico
declarado em março de 2020 (WHO, 2020). O vírus já atingiu mais
de 179 milhões de pessoas e matou cerca de 33,87 milhões
pessoas ao redor do mundo8 até junho de 2021.
No Brasil, o primeiro caso foi registrado em São Paulo, em
fevereiro de 2020, em um homem que esteve na Itália
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020a). O primeiro óbito ocorreu no
mês subsequente, em um idoso de 62 anos, portador de
comorbidades (diabetes e hipertensão), que estava internado local
especializado para o tratamento da saúde de pessoas idosas
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020b).
A partir de então, os idosos se tornaram centro de atenção
durante a pandemia do Coronavírus, pois se apresentam como
8

Segundo os gráficos de estatística apresentado pelo Google, cujos dados são obtidos de fontes como
Wikipédia, The New York Times, Our World In Data e JHU CSSE COVID-19 Data.
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população que necessita de atenção especializada para minimizar
os efeitos desastrosos que a Covid-19 podem causar em sua saúde.
Os dados sobre o vírus, revelam que a maior taxa de
mortalidade está relacionada as pessoas que possuem 80 anos ou
mais, bem como que aproximadamente 15% dos infectados dessa
faixa etária vieram a óbito. Além disso, os dados demonstraram que
quanto mais idosa a pessoas, mais em risco está diante da Covid19, pois as faixas etárias próximas apresentaram percentuais
consideravelmente menores9 (WHO, 2020, CENTERS FOR
DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2020, CHEN ET AL,
2020).
Nesse sentido, pode-se concluir que o risco de morte por
Covid-19 aumenta de forma diretamente proporcional ao aumento
da idade do sujeito, mormente se ele for portador de alguma
doença crônica (ZHANG, 2020, LLOYD-SHERLOCK ET AL 2020).
Isto ocorre, porque a imunossenescência10 deixa a pessoa
mais vulnerável às doenças infectocontagiosas, assim como a
presença de doenças crônicas dificulta que o prognóstico seja
favorável (ZHANG, 2020, NUNES ET AL, 2020).
Em razão disso, durante a pandemia, o país adotou medidas
de isolamento social, suspensão das atividades escolares e do
trabalho presencial, orientando que as pessoas se mantivessem em
casa, principalmente se a pessoa for do grupo de risco, dentre os
quais estão os idosos.
Apesar dessas medidas serem necessárias e protetivas,
elas trouxeram sofrimento emocional para a população como um
todo, em especial para os idosos. Sendo assim, para além de se
discutir os quesitos fisiopatológicos e epidemiológicos que
envolvem a Covid-19, é importante que se estude os impactos da
9
A enfermidade levou a óbito cerca de 8% entre idosos infectados entre 70-79 anos e 8,8% entre 60-69
anos (WHO, 2020, CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2020, CHEN ET AL,
2020).
10
Trata-se do envelhecimento do sistema imunológico.
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pandemia na saúde do idoso mental dos idosos, uma vez que eles
se apresentam como o grupo de mais vulnerabilidade à doença.
O pressuposto de isolar as pessoas, visar diminuir a
possibilidade de contaminação pelo vírus e, consequentemente, a
redução de busca pelos serviços de saúde, bem como o número de
mortes. Essa medida foi utilizada em outros surtos pandêmicos
para fins de evitar a disseminação da enfermidade (BROOKS,
2020).
Nesse sentido, o isolamento social decretado pelo Governo
é necessário, mas se tornou uma séria preocupação de saúde
pública, uma vez que desencadeou problemas cardíacos,
autoimunes, psicológicos e neurocognitivos na população idosa
(ALVES ET AL, 2020).
Além da solidão, muitos idosos são dependentes da ajuda
de terceiros para a realização de suas atividades do cotidianas, de
modo que o distanciamento social os fizeram se sentir
desamparados, principalmente quando eles não utilizam
smartphone para se comunicar com outras pessoas (SANTINI,
2020).
Somado a isto, o medo de contrair a doença, devido a sua
rápida disseminação, e de ser internado ou até morrer, igualmente
tem afetado a saúde mental desse grupo de risco (ASMUNDSON,
2020; CARVALHO, 2020). Com isso, sintomas de depressão,
ansiedade, estresse, dentre outros, têm sido identificados nessa
população (ZHANG ET AL, 2020).
Sendo assim, são várias as causas que têm o potencial de
prejudicar a saúde mental dos idosos. Nesse contexto, é de suma
importância a identificação dos fatores associados e impactos à
saúde mental dos idosos que podem ser causados pela pandemia,
pois, com isso, é possível elaborar orientações e planejamentos
intervencionistas de forma mais adequada para o manejo da saúde
da pessoa idosa.

32

CAPÍTULO 2 – AS IMPLICAÇÕES DA PANDEMIA DA COVID-19 NA SAÚDE
MENTAL DA PESSOA IDOSA

A partir disso, este artigo visa estudar e entender os
impactos que o momento pandêmico tem causado na saúde mental
da pessoa idosa, buscando identificar quais são os fatores capazes
de causar prejuízos à saúde mental deste grupo. Acreditamos que
essa informação é capaz de reduzir a omissão e má gestão dos
riscos psicológicos relacionados com esse grupo etário,
colaborando para a redução dos efeitos negativos causados pela
pandemia.

IMPACTOS DO ISOLAMENTO SOCIAL NA
SAÚDE MENTAL DOS IDOSOS
Durante a pandemia, os esforços do poder público e
profissionais da saúde estão centrados na tentativa de evitar a
propagação do vírus e de salvaguardar a saúde física da das
pessoas, o que tem resultado na negligência da saúde mental da
população. Isto é preocupante, uma vez que os impactos
psicológicos podem perdurar por mais tempo do que o que está
sendo dispendido para o controle do vírus (ORNELL ET AL, 2020).
Nesse diapasão, sendo incontroversa as peculiaridades e
complexidade do processo de envelhecimento do ser humano - que
vem acompanhado de doenças crônicas e degenerativas, bem
como de uma fragilidade emocional mais acentuada -, é necessário
empenhar uma atenção especial aos idosos, visando oferecer
suporte e apoio social necessário para que consigam enfrentar a
crise de forma mais amena.
Com base nisso, estudos se ocuparam em verificar as
causas associados ao adoecimento mental dos idosos na pandemia
e quais os transtornos que têm prevalecido nessa população.
Dentre os fatores se destacam as medidas de monitoração e
contenção do vírus, bem como a divulgação de notícias de forma
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sensacionalista, que tem causado medo e sensação de desamparo,
prejudicando a saúde mental dos idosos.
Como é sabido, em razão do alto potencial de contágio da
Covid-19, houve a necessidade de se estabelecerem medidas de
distanciamento/isolamento social, que, apesar de colaborarem no
controle do coronavírus, tornaram as pessoas mais vulneráveis aos
transtornos psicológicos, atingindo especialmente a população
idosa.
Os estudos revelam que isto ocorre, principalmente, em
razão dos medos e incertezas relacionadas ao contexto pandêmico,
pois há receio em ser contaminado ou contaminar familiares, de
não ter vagas nos hospitais se precisar, da indisponibilidade de
medicamentos, bem como da vacina não funcionar. Tudo isso tem
contribuído e potencializado negativamente os efeitos emocionais
da pandemia nesse grupo etário (QIU, 2020).
Outrossim, o isolamento social desencadeou nos idosos
uma sensação de solidão e desamparo por causa da instabilidade
socioeconômica e política instaurada. Isso pode vir acompanhando
do sentimento de angústia e tristeza profunda, o que oportuniza o
adoecimento mental e, consequentemente, quadros de depressão,
que podem evoluir para situações drásticas de tentativa de suicídio
ou de suicídio em si (FARO, 2020).
Nesse sentido, o aumento das preocupações com a
situação, consigo e com outras pessoas tem gerado uma carga
emocional muito pesada para o idoso (PARK, 2020), podendo, além
de causar quadros de depressão, desenvolver outros sintomas
somáticos, como insônia, ansiedade, estresse, dificuldade de
concentração, mau humor e baixa de energia.
De acordo com estudo realizado na China (MENG, 2020),
as medidas implementadas pelo Governo trouxeram fortes
implicações psiquiátricas. Os resultados deste estudo revelaram
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que cerca de 37% dos idosos participantes desenvolveram
depressão ou estresse durante a pandemia11 (ALVES ET AL, 2020).
Assim, sabendo que o isolamento/distanciamento social é
algo emocionalmente desafiador para este grupo, é preciso que
sejam elaborados mecanismos que auxiliem os idosos a passarem
pela pandemia de forma mais tranquila.
Nesse cenário, é possível recorrer a tecnologia, utilizando
dos smartphones ou computadores (ligações, chamadas em vídeo
etc.) para que os idosos sintam o apoio social e familiar (KENNEDY,
2020). O problema consiste no fato de muitos idosos não
possuírem acesso a este tipo de tecnologia ou apresentarem
dificuldades em utilizá-las.
Historicamente, os idosos consistem na parcela da
população que apresenta baixa escolaridade, bem como
dificuldade de acesso as tecnologias. Infelizmente, isso prejudica
tanto o acompanhamento dos conhecimentos sobre a pandemia,
quanto dificulta a comunicação com amigos e familiares, uma vez
que as ferramentas tecnológicas podem ajudar nesse sentido
possibilitando a aproximação social.
Sem dúvidas, o distanciamento social pode ser enfrentado
de forma mais amena com o apoio das novas tecnologias,
diminuindo os efeitos psicossociais negativos da situação, pois o
uso apropriado da tecnologia ajuda as pessoas a contactar sua rede
de amigos e familiares, bem como ter informações sobre assuntos
que sejam de seu interesse pessoal, o que reduz a sensação de
desamparo e solidão.
Urge comentar acerca dos idosos que não possuem amigos
ou familiares próximos, cuja principal interação social era mantida
em igrejas ou centros comunitários de convivência. Estes estão em

11
Esses achados concordam com outro estudo realizado também na China, em que se observou um
aumento de problemas psicológicos durante esta epidemia, incluindo ansiedade, depressão e estresse
(DUAN, 2020).
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maior risco de desenvolver algum distúrbio mental, já que não
possuem a quem recorrer durante esse momento de afastamento
social. Da mesma forma, os idosos com problemas mentais
preexistentes necessitam de mais atenção, pois igualmente estão
mais propensos a sofrer algum tipo de recaída ou agravamento da
enfermidade (KAVOOR, 2020).
Os idosos institucionalizados também são um grupo que
merece mais atenção e apoio, tendo em vista que o alto potencial
de infecção do coronavírus, o que causa medo e preocupação neles.
Isto ocorre porque eles estão inseridos em um contexto de risco,
afinal, envolve um local de aglomeração composto por vários
idosos, com comorbidades e dificuldades para viver (NUNES,
2020).
A exposição a informações12 de forma excessivas também
é apontada como fator que impacta negativamente a saúde mental
dos idosos, principalmente quando se trata de notícias sobre a
forma e consequências dessa enfermidade para os idosos. Segundo
estudos, o excesso de informações sobre a Covid-19 é capaz de
desencadear síndrome do pânico com mais facilidade, podendo
chegar a situações extremas como a tentativa de suicídio
(RAJKUMAR, 2020).
Algumas notícias comentam que, havendo uma situação de
crise, na qual os profissionais da medicina precisem escolher qual
paciente irá receber apoio médico e sobreviver - uma situação de
“escolha de Sofia”13-, a vida dos idosos não serão preservadas em
12

Estudos apontam que em tempos de crise as pessoas tendem a acompanhar o noticiário com mais
frequência. Nesse cenário, o acesso a um grande quantitativo de informações permite que os idosos
estejam mais expostos à depressão e ansiedade (PANCANI, 2020).
13
Reportagem do site Isto É, elaborada por Fernando Lavieri (2020), explica o termo relacionado com a
situação pandêmica da atualidade: “No famoso romance do escritor americano William Styron, publicado em
1979, a polonesa Sofia Zawistowka, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz, é forçada a escolher
entre seus dois filhos, Jen e Eva, qual deles seria exterminado pelos nazistas na câmara de gás. “A escolha de
Sofia”, que dá nome a obra, se tornou um exemplo clássico que está sendo utilizado na medicina neste momento
de caos provocado pela Covid-19, onde os médicos estão tendo que decidir entre a vida e morte. Nesse sentido,
o ambiente hospitalar impõe diariamente aos profissionais de saúde complexidades de tratamento e cuidados
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detrimento de salvar a vida de alguém mais jovem. Assim, em
situações de falta de medicamentos, ventiladores, leitos etc.,
geralmente os jovens são prioridade. Esse tipo de informação
assustou a população idosa, impactando negativamente no
psicológico desse grupo (HAFFOWER, 2020).
Nesse diapasão, é imprescindível que os veículos
informativos sejam cuidadosos quanto as informações divulgadas,
buscando conscientizar a gravidade da situação e melhor forma de
combater a doença, porém buscando evitar notícias
sensacionalistas que possam afetar a saúde mental da população
(MENG, 2020).
Nota-se, então, que diversos fatores contribuem para o
adoecimento mental da população idosa, que naturalmente já é
mais frágil e vulnerável não só à Covid-19, como também a
desencadear problemas mentais como depressão, estresse,
ansiedade, dentre outros. Com base nisso, é necessário
desenvolver e utilizar condutas capazes de minimizar os impactos
negativos da pandemia na saúde mental da terceira idade, sendo
esta a faixa etária que mais tem sofrido emocionalmente com o
surto do coronavírus.

OS RISCOS DO AGEÍSMO
POPULAÇÃO IDOSA

PARA

A

Os idosos passaram a ocupar uma posição de destaque na
pandemia, mormente em razão da vulnerabilidade causada pelo

específicos que podem não ter resposta pronta para esse dilema. Por isso, muitas entidades médicas estão
criando protocolos para que os profissionais da saúde resolvam o impasse, sem quebrar a ética que exige que
todos os pacientes precisam ser tratados em condições de igualdade, independente de sua situação social ou de
seu estado geral de saúde. As normas técnicas estabelecidas nesse tipo de parâmetro existem também para evitar
que as escolhas sejam subjetivas ou econômicas e se sobreponham na hora do profissional decidir quem e como
será realizado o atendimento”.
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estado de senescência ou senilidade (VALENÇA ET AL, 2020).
Como é sabido, a terceira idade faz parte do grupo de risco,
devendo ser foco de cuidados e medidas específicas para evitar o
contágio.
No entanto, o que nota é que esse grupo etário não possui
visibilidade, tampouco a valorização merecida. Na verdade,
atualmente se vivencia uma sociedade preconceituosa,
estigmatizada e estereotipada, pautada no ageísmo14 com crenças
e atitudes que desprezam e ridicularizam o idoso (GOLDANI,
2010).
A pandemia do coronavírus colocou os idosos em destaque
por se tratar de grupo de risco, utilizando de ações e estratégias
específicas para este grupo, dentre as quais citamos a
estratificação etária, utilizada para organização do serviço de
saúde, mas que acabou reforçando o preconceito da sociedade.
Com isso, houve a divulgação de diversos vídeos, imagens e
frases, nas quais se expunha os idosos de forma negativa. A título
de exemplo, citamos o caso do “carro do cata véio’”, que além de
preconceituoso, ressaltou a dificuldade da população idosa de
cumprir as regras do distanciamento social (HAMMERSCHMIDT;
SANTANA, 2020).
Noutro giro, deve-se lembrar que houve pessoas que se
propuseram a ajudar os idosos, se oferecendo para ir fazer
compras de mercado e farmácia para que eles não precisassem se
expor ao vírus. Contudo, esse público que se colocou a disposição
para auxiliar as pessoas da terceira idade é um percentual mínimo
da sociedade.
As atitudes preconceituosas e estigmatizantes em nada
ajudam e, inclusive, trazem angústia para essa população, o que

14

Ageismo é um conceito que se refere a atitudes discriminatórias contra indivíduos ou grupos etários
com base em estereótipos associados a pessoas mais velhas. O ageismo é um tipo de etarismo, que
também descreve a hostilidade e a discriminação sofridas por indivíduos com base na idade cronológica.
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pode trazer sérios prejuízos à saúde mental dos idosos, conforme
já amplamente abordado.
Assim, sabendo que os idosos se trata de grupo mais frágil,
tanto fisicamente quanto psicologicamente, é necessário instruir a
população para que ela seja disseminadora de apoio, paciência,
solidariedade e compaixão, como forma de fortalecer a sociedade
como um todo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia do coronavírus impactou a vida da população
das mais variadas formas, de modo que ultrapassou o adoecer em
razão do vírus, isto porque também causou mudanças no cotidiano,
na forma de viver, de se vestir, de interagir, de trabalhar etc. Essas
mudanças, além de modificar o dia a dia das pessoas, trouxeram
insegurança e medo em vários aspectos da vida das pessoas, o que
tem fragilizado sua capacidade de enfrentamento da situação, bem
como oportunizado o desencadeamento de transtornos
psicológicos.
O presente momento histórico originou uma crise social
devido as incertezas e medos, que são decorrência da situação
emergencial instaurada no mundo. Além disso, as pessoas foram
compelidas a modificar suas vidas, se reinventando, buscando se
encaixar na nova realidade social.
Como é sabido, o alto grau de contágio da doença
demandou a necessidade de adequação da realidade social,
determinando medidas de distanciamento e isolamento até que a
doença seja controlada. E essa situação tem desenvolvido quadros
de estresse, ansiedade e depressão na população.
Além disso, a disseminação de informações duvidosas ou
inverídicas têm dado azo a um quadro de preocupação exacerbada,
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que igualmente impacta negativamente na saúde mental das
pessoas. Com isso, embora a OMS tenha feito o máximo para evitar
a disseminação descontrolada do vírus sem si, essa divulgação
desarrazoada de informações em plataformas digitais cuja
propagação ocorre em alta velocidade, tem prejudicado a saúde
pública.
Nesse contexto pandêmico, os idosos se tornaram alvo de
preocupação, primeiramente por fazerem parte do grupo de risco,
de pessoas mais vulneráveis aos efeitos da Covid-19. Somado a
isto, se mostraram como mais suscetíveis ao desencadeamento de
transtornos mentais por causa das imposições e limitações sociais
que a pandemia impõe.
Conforme foi discutido, a pandemia deu ensejo a
adoecimento mental e desencadeou conflitos emocionais na
população, em especial nos idosos. Isto tem causado sofrimento
psíquico e se materializado de diversas formas (depressão, insônia,
estresse, ansiedade, mau humor e baixa de energia) e tem
impactado negativamente na saúde e qualidade de vida dos idosos.
As medidas de distanciamento e isolamento social
obrigatoriamente limitaram o acesso dos idosos a familiares,
amigos e a outros participantes da rede de apoio, o que tem
impactado o psicológico desse grupo, causando um processo de
adoecimento mental, que pode se manifestar na forma de estresse,
ansiedade ou depressão.
Não se pode olvidar que a necessidade de limitação da
liberdade dos idosos também causou muitos conflitos
intrafamiliares, pois os familiares se viram compelidos a adotarem
medidas rígidas para fazê-los cumprir o distanciamento social, o
que igualmente impactou negativamente o emocional desse grupo.
Além disso, o fato de muitos idosos não possuírem acesso a
tecnologias, como smartphones e computadores), foi apontado
como prejudicial, pois impede que eles façam contato com o
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“mundo”, o que aflora o sentimento de solidão e desamparo,
prejudicando, consequentemente, sua saúde mental.
De forma acertada, a pandemia destacou que os idosos
necessitam de cuidado e proteção especial, além disso, precisam
ser tratadas com paciência, respeito, zelo e dignidade, por se tratar
de grupo mais fragilizado em todos os aspectos (físicos e mentais).
Contudo, por diversos momentos foram identificadas
atitudes ageístas, que apresentaram julgamentos negativos e
ridicularização desse grupo etário. Esse tipo de conduta deve ser
rechaçada, não apenas com base na situação de vulnerabilidade
dessa população, mas principalmente por serem atitudes capazes
de impactar negativamente a saúde mental dos idosos.
Em relação ao distanciamento/isolamento social imposto
aos idosos como forma de protegê-los, é de grande relevância que
se encontre uma forma de manter essa situação, preservando o
máximo possível a autonomia e independência da pessoa idosa,
como forma de minimizar os prejuízos do isolamento.
O presente momento reforçou importância do cuidado
gerontológico15, que dever prestado por profissionais qualificados,
para que seja seguro e capaz de oferecer a atenção necessária ao
idoso. Assim, é igualmente importante que os profissionais da
saúde estejam devidamente treinados para saber tratar e lidar com
essa população, por ser de grupo com mais comorbidade,
fragilidade física e dificuldades cognitivas.
Este estudo buscou verificar quais os fatores e
consequências da pandemia da saúde mental dos idosos.
Verificamos que (i) o distanciamento/isolamento social, apesar de
necessário, causam a sensação de solidão e desamparo,
prejudicando a saúde mental dos idosos; ainda, (ii) que a divulgação
15

Gerontologia significa estudo do envelhecimento, um dos temas mais importantes da atualidade devido
ao aumento da expectativa de vida humana. A importância de acompanhar o processo de envelhecimento
de uma pessoa é proporcionar mais qualidade de vida em termos de saúde física, psicológica e biológica.
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de informações falsas ou sensacionalistas são capazes de impactar
negativamente o emocional desse grupo etário; e, por fim, (iii) que
foram identificadas atitudes ageístas, que igualmente prejudicam
as pessoas idosas.
Com base nisso, algumas atitudes podem ser tomadas
visando amenizar os prejuízos o atual estado do país é capaz de
causar nos idosos, tais como: (i) os veículos de noticiários serem
cuidados com as informações divulgadas, que devem representar a
verdade de forma comedida e visar conscientizar a população
sobre o combate ao vírus; (ii) que a família encontre uma forma de
garantir a integridade física e mental do idoso, encontrando um
“meio-termo” no isolamento social imposto; e, por fim, (iii) que os
idosos sejam ensinados e estimulados a usarem smartphones e
computadores para se comunicar com amigos e família, como
forma de reduzir a sensação de solidão e desamparo; e, por fim, (iv)
deve-se conscientizar a população, para que sejam afastados os
temperamentos preconceituosos e estimuladas as condutas de
apoio e atenção a população mais velha.
Tudo isto é valido e importante, uma vez que os estudos
indicam que, em regra, uns prejuízos psicológicos causados pela
pandemia estão diretamente relacionados a necessidade de
contenção da enfermidade com a imposição de isolamento social, o
que tem causado depressão, ansiedade e estresse em grande
parcela da população, principalmente de idosos.
Ressalte-se, por gim, que podem existir diversos arranjos
familiares, pois há situações em que o idoso reside sozinho, outras
em que mora com o cônjuge e, ainda, existe a possibilidade de
morar com um descendente (filho, sobrinho, neto etc.). Nesse
sentido, independente do arranjo ou de ser um ambiente
cogeracional, é sempre importante que os familiares estejam
atentos para fornecer apoio necessário ao idoso, que pode ser
financeiro, instrumental (relacionado com as atividades da vida
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diária) ou emocional (suporte para controlar as situações de medo
e estresse.
Conforme pode se verificar, dentre os ensinamentos que a
sociedade pôde aprender com a pandemia, está a noção de que os
idosos possuem características próprias e peculiaridades inerentes
à idade, além da complexidade que naturalmente envolve o
envelhecimento humano, que abarca fragilidades físicas e mentais.
Dessa forma, é preciso conjugar os conceitos da
epidemiologia, virologia e imunologia, com a teoria e prática
gerontológica, visando formular medidas eficazes na proteção
desse grupo de risco. Igualmente, é importante que sempre se
invista na conscientização da população, para que todos atuem em
conjunto na proteção dos idosos e consequente promoção da
saúde pública.
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RESUMO
A Covid-19 é uma enfermidade que afeta severamente o sistema respiratório, cujos
reflexos no corpo humano podem variar de um simples resfriado até doenças mais graves
como síndromes respiratórias. Possui um alto índice de contágio, motivo pelo qual
rapidamente se tornou uma pandemia global. Esse vírus que hodiernamente tem se
espalhado de forma agressiva ao redor do mundo, causando transtornos diversos. Por
conta dessa situação, o isolamento social foi uma das medidas adotadas, deixando a
população em casa por longos períodos. Essa situação tende a aumentar os riscos de
casos de violência, inclusive contra as mulheres. Este estudo discute a violência contra as
mulheres durante a pandemia do COVID-19 no Brasil. dados do Instituto Santos Dumont
de 2020, mostraram um aumento considerável da violência doméstica no período da
quarentena no Brasil, a saber: Lesão corporal +34,1%; Ameaças +54,3%; Estupros +100
% e Feminicídios cresceram 300%. Os Resultados demonstraram que as mulheres
continuam vítimas dos mais diversos tipos de crimes e, que esses tem se intensificado
nesse período de isolamento social.
Palavras-chave: Covid-19; Pandemia; Isolamento social; Violência.

INTRODUÇÃO
A Covid-19 (ou novo Coronavírus)7, se trata de
enfermidade pertencente a grande família viral que afeta o sistema
respiratório, cujos reflexos no corpo humano podem variar deum
simples resfriado até doenças mais graves como síndromes
respiratórias (OMS, 2020). O Coronavírus possui um alto índice de
contágio, motivo pelo qual rapidamente se tornou uma pandemia.
Esse vírus que hodiernamente tem se espalhado de forma
agressiva ao redor do mundo,se trata de nova cepa do Covid, que
ainda não havia se manifestado em seres humanos. Os principais
sintomas variam entre dificuldades respiratórias, febre, tosse,
7
Doença causada pelo coronavírus (2019-nCoV ou COVID-19). A Organização Mundial da Saúde (OMS)
classificou a doençacomo uma pandemia. Isso significa que o vírus está circulando em todas as partes do
globo terrestre. Até o dia 30 março de 2020, mais de 120 países foram afetados, com mais de 750 mil
casos confirmados, sendo mais de 30 mil casos novos e 36.571óbitos no planeta. No Brasil, até o dia 31 de
março de 2020, existiam 5.717 casos confirmados e 201 óbitos. Uma das medidasadotadas pelo Governo
do Brasil para evitar a circulação das pessoas foi o isolamento social. Tal medida, denominada como
quarentena, tem sido empregada em vários países (BITTENCOURT, 2020; MARANHÃO e MARANHÃO,
2020).
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perda do paladar e olfato; e em estágios mais graves, o doente pode
apresentar síndrome respiratória aguda grave, pneumonia,
insuficiência renal, o que pode, inclusive, levar a morte (OMS,
2020).
O primeiro caso foi identificado em 26 de fevereiro de
2020, em São Paulo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Desde
então, o vírus tem se alastrado pelo país de modo que, até hoje,
ainda não se sabe os estragos que ele causará em âmbito nacional,
muito menos a nível global. Seus efeitos negativos têm atingido os
países nas mais diversas ordens, desde a epidemiológica até a
socioeconômica (MARANHÃO e MARANHÃO, 2020;
MARANHÃO eSENHORAS, 2020).
Como é sabido, devido ao vírus estar se espalhando muito
rapidamente, decretou-se estado de quarentena8 no país, com
vistas a diminuir a velocidade de contágio com o isolamentosocial.
Essa medida além de recomentar medidas preventivas para não se
contaminar, tais comolavar constantemente as mãos, usar álcool em
gel, utilizar máscara ao sair de casa, dentre outros,aconselha que as
pessoas permaneçam em suas residências, saindo o mínimo
possível apenas para ir ao mercado, farmácia ou hospital.
No entanto, o isolamento social, apesar de ter sido eficaz em
diminuir o número de casos de Covid-19, agravou os casos de
violência contra a mulher. O aumento foi tamanho, que
levantamento realizado durante a pandemia, entre maço e abril de
2020, verificou o aumento de 5% do quantitativo de feminicídio em
comparação com o mesmo período do ano de 2019 (PONTE
JORNALISMO, 2020).

8
Quarentena se trata d reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período máximo de incubação da
doença, contado a partirda data do último contato com um caso clínico ou portador, ou da data em que
esse indivíduo sadio abandonou o local em quese encontrava a fonte de infecção.
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Esse tipo de violência não é tema atual, estando presente
na sociedade desde os primórdios, quando o patriarcalismo9 era
muito presente e defendido nos países. Essa cultura patriarcal,
além de colaborar para o surgimento da violência contra a mulher,
contribuiu para que esta prática se enraizasse na sociedade
(OLIVEIRA, 2019).
Assim, dentre os diversos efeitos negativos causados pelo
Covid-19 na sociedade, ressalta-se o patente aumento da violência
doméstica, sendo esta entendida como problema desaúde pública,
bem como de violação dos direitos humanos. Com base nisso, o
presente objetivainvestigar a violência contra as mulheres durante
o isolamento social atualmente sugerido pelosgovernos.

A VIOLÊNCIA DE GÊNERO DURANTE O
ISOLAMENTO SOCIAL NECESSÁRIOS
DEVIDO A PANDEMIA
Diversos jornais ao redor do mundo têm noticiado sobre o
aumento dos casos de violência contra as mulheres durante esse
período de quarentena. Segundo algumas mídias, existem locais10
em que os casos registrados aumentaram em 50%11 nesse período
em decorrênciado isolamento social (MARANHÃO, 2020).

9
Na cultura patriarcal, configura-se o patriarcado – sistema social em que homens adultos mantêm o
poder primário e predominam em funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social e
controle das propriedades. No domínio dafamília, o pai (ou figura paterna) mantém a autoridade sobre as
mulheres e as crianças.
10
Em toda a França o número de ocorrências aumentou em 32%, enquanto em Paris subiu para 36%
(COE, 2020; COSTA, 2020).
11
O Plantão Judiciário da Justiça do Rio de Janeiro registrou que os casos de violências domésticas no
estado aumentaram em 50% nos últimos dias por conta do isolamento social (MARANHÃO, 2020).
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Outrossim, deve-se comentar que relatórios divulgados
por muitos países já se mostravam apreensivo com essa
possibilidade de aumento de casos, afirmando que as mulheres
correm maior risco de serem vítimas de abuso dentro de suas
próprias residências (COE, 2020).Diante desse quadro de patente
aumento de casos de violência contra as mulheres, o Brasil12,
assim como outros países, confirmou sua intervenção nos casos
com base na Lei Mariada Penha (Lei 11.340/06)13, visando criar e
implementar mecanismos capazes de proteger e defender a
mulher da violência doméstica e familiar.
Os gráficos a seguir representam o percentual de aumento
da violência doméstica nesseperíodo de quarentena, bem como a

12

O país ocupa o quinto lugar no ranking dos países com mais morte violenta de mulheres, perdendo só
para El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia.
13

Essa lei é fruto da luta de Maria da Penha Maia, que tentou processar seu ex-marido e agressor,
contudo, mesmo tento a deixado paraplégica, ele teve direito de viver em liberdade. Com o advento do
referido diploma legal, a impunidade masculinapassou a ser vigiada pelo poder público, bem como trouxe
novas sanções aos crimes domésticos (BRASIL, 2006; GOMES, 2013).
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distribuição do aumento do feminicídio no Brasil durante a
pandemia:
Fonte:
Fonte INSTITUTO SANTOS DUMONT, 2020.

Fonte:
Fonte PONTE JORNALISMO, 2020.

A violência por si só consiste em fenômeno social, complexo
e multifatorial que atinge pessoas, famílias e comunidades. É
considerada problema de saúde pública pela Organização Mundial
de Saúde – OMS, e exige dos países atenção e muita cautela em sua
contenção, principalmente nesse momento de quarentena, onde
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todos devem se manter confinados com seus familiares dentro de
suas residências (DOBALELLA et al, 2020).
A pandemia tem causado bruscas alterações bruscas na
vida das famílias e no convívio social em geral. A restrição aos
deslocamentos que foi imposta como forma de prevenir ou reduzir
o percentual de transmissão da Covid-19, tem atingido a rotina de
todos, o que pode dar ensejo a novos focos de tensão e estresse
(DOBALELLA et al, 2020).
Crianças não podem ir para as escolas, e, muitas vezes,
acabam transmitindo seu tédio,incômodos e tensões aos seus pais
ou responsáveis. Homens e mulheres estão utilizando da
modalidade home office para trabalhar de forma remota, e acabam
se estressando com o desafio de conciliar trabalho, trabalho
doméstico e cuidado com filhos e/ou outros membros da família
(DOBALELLA et al, 2020).
Além disso, a preocupação recorrente de poder ter sido (ou
estar) infectado e não contagiar os demais, assim como a
preocupação de ter que garantir a subsistência nesse período de
isolamento, têm ocasionado o surgimento de focos de
desentendimento, o que pode desencadear situações violentas
dentro de casa.
Urge salientar que a pandemia atinge as famílias de forma
diferente e demasiadamentedesigual, a depender a realidade social
que o sujeito vive. Assim, temos dois quadros bem delimitados no
país, sendo um representado pelas pessoas que possuem renda de
média alta à alta, e que conseguem se manter sem maiores
preocupações mesmo com as limitações da quarentena; e um outro
que envolve pessoas de média baixa à baixa renda, que depende do
trabalho para sobreviver “no limite” financeiro, sendo estes o que
mais sofrem e são suscetíveis a situações de violência durante a
quarentena.
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Assim, apesar das medidas de isolamento social serem
eficazes na contenção da disseminação da enfermidade, ela tem
causado o aumento das taxas de tentativas de suicídio ede violência
como um todo. Os fatores de risco listados pelos órgãos oficiais são
os seguintes:

estresse econômico; (ii) redução de acesso às redes
socioafetivas; (iii) limitação de acesso aos tratamentos de
saúde mental; e (iv) problemas limitantes inerentes a
deficiências já existentes no sistema de saúde público
(DOLABELLA et al., 2020).
Conforme comentado, a violência de gênero é oriunda de
uma sociedade patriarcal, quecolocava o homem como centro da
sociedade e a mulher como mera coadjuvante, que devia obedecer
e se prostrar a todos os caprichos e mandos impostos pelo homem.
Atualmente, a violência contra as mulheres, abarca diversos tipos
de crimes, tais como violência doméstica, feminicídio e violência
sexual.
Está tão presente na sociedade, que estimativas da OMS
indicam que cerca de 35% dasmulheres - ou seja, uma em cada três
mulheres-, em todo o mundo já foram vítima de algum tipo de
violência, seja ela física ou sexual por parte de homens durante sua
vida (DOLABELLAet al., 2020; MARANHÃO, 2020). Dentre esses
casos, 38% dos homicídios de mulheres são cometidos por seu
parceiro ou ex-parceiro do sexo masculino (OPAS, 2017).
No Brasil, a taxa de homicídios diminuiu cerca de 11% nos
últimos tempos14, no entanto,o quantitativo de casos de violência
contra as mulheres continuou aumentando, de mofo que o
feminicídio aumentou em 4% e a violência sexual cresceu 4,1%,
entre os anos de 2017 e 2018(SPBANCÁRIOS, 2019).

14

No Brasil, a taxa total de homicídios diminuiu 10,8% entre 2017 e 2018 (MARANHÃO, 2020).
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Como é perceptível, os dados são alarmantes, motivo pelo
qual a Organização Mundial da Saúde (OMS) orientou que os
governos tratassem o caso como prioridade durante esse período
de isolamento, mormente porque os lares que já eram violentos,
ficam mais suscetíveisa serem agressivos devido à falta de dinheiro
e do convívio em tempo integral com os familiares(G1, 2020).
A falta de verbas, miséria e condições precárias de vida, são
fatores que potencializam os conflitos familiares. Conforme dados
disponibilizados pelo IBGE (2019), no Brasil cerca de 41,3% dos
trabalhadores são informas, não possuindo carteira de trabalho
assinada. Como a maioria dos serviços pararam, exceto aqueles
considerados essenciais, os trabalhadores autônomos e
ambulantes ficam sem nenhuma renda (GALETTI, 2020).
Além dos conflitos causados pela falta de verbas, acreditase que durante o período de isolamento social, os sentimentos se
afloram, e, com isso, aumentam os riscos de casos de violência
contra as mulheres. Isso ocorre porque o confinamento compele os
familiares a conviverem em horário integral por muitos dias
seguidos, o que ocasiona desentendimentos. Nesses conflitos,
como o homem se trata de ser essencialmente machista, opressor e
dominador,este tende a se impor cada vez mais, e possível reação
feminina contra essas atitudes tendem desembocar em crimes
contra as mulheres (MARANHÃO, 2020).
A violência familiar envolve diversos fatores, e seu aumento
pode estar relacionado com vários motivos, dentre os quais a
literatura elenca como principais (DOLABELLA et al., 2020):
i.

A mulher ter pouco contato com seus amigos e
familiares: esse afastamento favorece a ocorrência
de situações de violência;
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

Homem ou mulher pode ter os valores financeiros
limitados por algum motivo: isso ocasiona o
aumento do estresse, de conflitos e casos de
violência;
Agressores podem usar das restrições para
aumentar o controle de suas parceiras:dessa forma
limita as suas chances de procurar apoio e proteção
contra possíveissituações de violência;
Aumento do consumo de sustância alcoólicas ou
ilícitas durante a quarentena: pode elevar as
chances de ocorrer violência contra as mulheres;
O fato do acesso aos órgãos públicos estarem
limitados por causa das medidas restritivas para
evitar a propagação do coronavírus: reduz as
chances da mulherobter apoio ou proteção estatal;
e
Fatores como condição financeira, classe social,
idade, cor da pele, orientação sexual e gênero:
deixam certas mulheres mais suscetíveis a serem
vítimas de violência, e, por vezes, impedem que está
se distancie dos agressores por falta de apoio ou
recursos.

Então, no Brasil, a violência de gênero é realidade social que
não diminuiu nem com a criação de uma legislação específica no
combate desse tipo de violência, como é o caso da Lei Maria da
Penha. Somado a isso, a quarentena tem dado ensejo ao aumento de
casos de violênciacontra as mulheres, que pode se manifestar das
mais diversas formas
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ALTERNATIVAS DE PREVENÇÃO NO
CENÁRIO
DE
ISOLAMENTO
SOCIAL
EXIGIDO POR CAUSA DA PANDEMIA:
Segundo a doutrina, a violência, de um modo geral, pode ser
evitada, assim como suas consequências reduzidas, de modo
semelhante a forma como a saúde pública atua no sentido de
prevenir ou diminuir as complicações relacionadas à gravidez,
acidentes de trabalho, doençascontagiosas e outras enfermidades
causadas por ingestão de alimentos e/ou água contaminada
(DAHLBER; KRUG, 2002).
As intervenções na área da saúde pública ocorrem, em regra,
em três níveis de prevenção(DAHLBER; KRUG, 2002), sendo elas:

i.
ii.

iii.

Prevenção primária: se trata de atuar no sentido de
incorporar ações que evitemque a violência ocorra;
Prevenção secundária: envolve ações centradas
em ações a serem executadas imediatamente após
alguma situação de violência, como por exemplo a
disponibilização de serviços de emergência,
cuidados e tratamentos médicos; e
Prevenção terciária: que abarca formas de
cuidados mais prolongados com a vítima da
violência, como reabilitação, reintegração social e
apoio como forma de tentar diminuir possíveis
traumas ou deficiências geradas pela violência
suportada.
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A partir disso, é possível que os gestores elaborem e
implementem medidas preventivas para fins de diminuir a
vulnerabilidade das mulheres nesse período de quarentena e
isolamento social por causa da Covid-19, tais como: criação de
comitês de contra a violência de gênero; intensificação do
policiamento nas ruas; aumento dos canais de comunicação para a
realização de denúncias ou pedido de ajuda; e a divulgação nas
mídias acerca da temática e das formas que a mulher tem para se
proteger ou denunciar possíveis situações de violência a qual
esteja sendo submetida (MARANHÃO, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se pode inferir do texto, diversos são os países em
que diariamente mulheres são vítimas de violência. Inclusive, o
Brasil não é o país onde essa violência é mais presente, ocupando o
quinto lugar no ranking dos países com maior quantitativo de
violência contra o sexo feminino.
A literatura tem culpado os antecedentes sociais pela
presença desse tipo de violência, uma vez que o patriarcalismo
ainda é tão presente que parece estar enraizado na cultura social.
Como o patriarcalismo se trata de modelo social centrado no
homem, onde a mulher é secundarizada e até mesmo
desvalorizadas, elas acabam sendo vítimas dos homens, que ainda
se sentem no direito de se impor contra elas, utilizando até mesmo
da força para tanto.
Nesse quadro social, um tanto quanto esquizofrênico, que
persiste em existir nas sociedades contemporâneas, as mulheres
têm sido vítimas dos mais diversos tipos de crimes contra as
mulheres, o que tem se intensificado nesse período de quarentena.
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A quarentena foi imposta pelos governos para evitar a
disseminação descontrolada da Covid-19, tendo em vista que esta
enfermidade, além de trazer sintomas agressivos que podem até
levar a morte, se espalha muito rapidamente. Tal situação
preocupou as autoridades, que apresentaram recomendações no
sentido de que todos deveriam se manter isolados dentro de suas
casas, saindo apenas para suprir necessidades básicas, como ir ao
mercado, farmácia ou hospital.
O referido isolamento social por imposição política e
sanitária, se mostrou centro propício à intensificação de
sentimentos de estresse e ódio, e desencadeamento de diversos
conflitos e discórdias, mormente decorrente da imposição de
desejos e dominação. Com isso,
verificou-se o aumento da violência de forma geral,
principalmente daquelas cometidas em facede mulheres.
Acredita-se que isso ocorre por conta das heranças do
patriarcalismo, que desperta no homem o desejo de controle sobre
a mulher, o que, em situações de conflito e estresse, pode até
desencadear situações de morte em razão dessa necessidade de
imposição de poder. Igualmente,restou evidenciado que a limitação
de recursos financeiros, causados pelo isolamento social e
suspensão de contratos de trabalho no país, também foi fator que
aumentou a violência dentro dos lares.
Por fim, deve-se comentar que existem outros grupos
vulneráveis e muito suscetíveis aserem vítimas de violência nesse
período de isolamento social, sendo eles as crianças e os idosos,
que igualmente carecem de atenção, cuidado e proteção.
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RESUMO

Com objetivo de analisar os fatores relacionando complicações da Apendicite Aguda
(AA) com a pandemia de coronavírus (COVID-19) dos pacientes atendidos em um
hospital terciário da macrorregião do Cariri (HRC). Métodos: estudo transversal e
retrospectivo, comparando os atendimentos por AA no ano de 2019 com o ano de
2020. As variáveis elencadas foram número de dias com dor, idade, fase evolutiva,
incisão cirúrgica, uso de dreno, tipo de acesso cirúrgico, internamento em UTI, uso de
antibióticos, tempo de internação e complicações. Resultados: a AA foi mais prevalente
no adulto jovem. Houve aumento do tempo médio para busca hospitalar, dos casos de
AA Complicada e de incisões medianas durante a pandemia de COVID-19. A técnica
operatória e o uso de drenos não sofreram influências no período em estudo. O uso de
antibioticoterapia foi mais prevalente no ano de 202o, bem como o internamento em
UTI, infecção de ferida operatória e hemicolectomia. Conclusão: a pandemia de
COVID-19 determinou demora na procura médica resultando em tratamento tardio,
elevação na permanência hospitalar e infecções de sítio cirúrgico.
Palavras-chave: Apendicite, Infecção por Coronavírus, Cirurgia Geral

INTRODUÇÃO
Um novo vírus responsável pelo surto de doença pulmonar
aguda grave foi identificado na China, na cidade de Wuhan, em
Dezembro de 2019. Estudado pelos cientistas locais, foi percebido
o surgimento de um vírus, o novo coronavírus (COVID-19), em
Janeiro de 2020 (HEYMANN et al., 2020). Devido ao crescente
número de complicações e de óbitos relacionados ao COVID-19, a
Organização das Nações Unidas (ONU) decreta em 30 de Janeiro
de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) (WHO, 2020).
O COVID-19 ultrapassou continentes, chegando ao Brasil
em Fevereiro de 2020, na cidade de São Paulo (OLIVEIRA et al.,
2020). Em frente à ascensão do vírus, percebeu-se umadisparidade
entre o número de acometidos e de óbitos nas diversas regiões dos
países, determinando diferentes medidas comportamentais e
econômicas interestaduais.
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O primeiro Boletim Epidemiológico do Estado do Ceará,
realizado em 27 de Fevereiro de 2020, relata 8 casos suspeitos no
Estado (6 em Fortaleza, 1 em Sobral e 1 em Crateús) e 20 casos
suspeitos em investigação no país (GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, 2020). Devido ao crescente número de casos, o Estado do
Ceará decreta o isolamento social em 26 deMarço de 2020, onde
já existiam 4605 casos notificados (GOVERNO DO ESTADO DO
CEARÁ, 2020). Com a evolução natural da doença, determinando a
queda do número de novoscasos e de óbitos, há a fase de liberação
das atividades e de maior tolerância quanto à circulaçãode pessoas
nos meios sociais. Até o dia 26 de Setembro de 2020, há um total de
4.717.991 casos confirmados e de 141.406 óbitos no Brasil,
perdendo em mortalidade apenas para os Estados Unidos com
203.774 número de óbitos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
A sintomatologia causada pelo vírus é bastante
diversificada. Vômitos, anorexia e diarreiasão alguns dos sintomas
observados em paciente infectados pelo COVID-19 (PAN et al.,
2020),dificultando o diagnóstico precoce das urgências cirúrgicas
abdominais e a tomada efetiva de uma conduta médica.
O lockdown e a prioridade de atendimentos médicos ao
COVID-19 contribuiu para a somatização dos transtornos
psiquiátricos (NETO et al. 2020), intensificação dos quadros
álgicos e complicações cirúrgicas resultando no agravamento das
questões de Saúde Coletiva.
Devido à grandiosidade do fato e das suas repercussões nos
mais variados âmbitos sociaisfaz-se necessário um estudo entre AA
e suas complicações com o novo coronavírus, uma vez que a
inflamação do apêndice é uma das principais causas de abdome
agudo cirúrgico em todo o mundo com relevantes taxas de
morbimortalidade (SANDELL et al., 2015; SHOGILEV et al., 2014).
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Vale salientar que o referido estudo pode ser extrapolado
à todas as urgências cirúrgicasabdominais não traumáticas, como
hérnias encarceradas ou colecistite aguda calculosa (PARREIRA et
al., 2020), visto que possuem elevado potencial de complicações e
de óbitos, necessitando de uma rápida tomada de decisão para um
salutar desfecho ao paciente.
O objetivo desse estudo é analisar as múltiplas
características que influenciam no processo cirúrgico da
apendicectomia e seus agravos frente à períodos de calamidade
coletiva, tendo como base a comparação epidemiológica dos
pacientes internados em unidade hospitalar,entre os anos de 2019
e de 2020.

MÉTODOS
O referido estudo transversal e retrospectivo tem como
base a revisão de prontuários médicos de 163 pacientes
submetidos à apendicectomia no período de Março a Setembro
dos anos de 2019 e de 2020 no serviço de Cirurgia Geral do
Hospital Regional do Cariri, localizado na cidade de Juazeiro do
Norte, CE, Brasil. O estudo analisou 99 pacientes no ano de 2019
e 64 pacientes no ano de 2020, durante o período compreendido
do início da decretação de lockdown pelo governo local até a fase de
atenuação das medidas de isolamento social (primeira onda da
doença), e comparou com o ano anterior da pandemia. O estudo
incluiu os pacientes com quadro suspeito de AA submetidos à
cirurgia.
Os critérios de inclusão foram: Número de dias com dor
abdominal relatado na admissão, Idade do paciente, Graus do
Apêndice, Incisão cirúrgica, Colocação de dreno no
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intraoperatório,
Técnica
cirúrgica
(laparotomia
ou
videolaparoscopia), Necessidade de UTI nopós operatório, Uso de
antibióticos (terapia ou profilaxia), Número de dias de
internamento e complicações pós-operatórias.
O grau do processo inflamatório apendicular foi avaliado e
incluído em uma das seguintescondições: 0 - Normal; 1 - Edema e
Hiperemia; 2 - Exsudato fibrinoso; 3 - Necrose segmentar; 4 Abscesso, necrose de base do apêndice ou peritonite regional; 5 Peritonite difusa. Os graus foram ainda estratificados em
Apendicite Não Complicada (graus 1 e 2) e Apendicite Complicada
(graus 3 ,4 e 5).
Foram excluídos os prontuários que não contemplavam
todos os itens propostos nos critérios de inclusão, 16 do ano de
2019 e 2 do ano de 2020. Então 145 pacientes possuíam todos os
critérios propostos pela pesquisa, 83 eram referentes ao ano de
2019 e 62 foram atendidos no ano de 2020, durante a época da
pandemia de COVID-19.
O tratamento cirúrgico instituído obedeceu ao padrão
convencional de ressecção do apêndice. Os pacientes foram
acompanhados durante o período de internação quanto à
ocorrência de complicações precoces e tempo de permanência
hospitalar.
Utilizamos uma ANOVA simples para verificar o número de
dias de internamento com o ano, o número de dias para procura
médica com o ano e com os meses dos anos. O teste do Quiquadrado foi adotado para comparar se o tipo de Apendicectomia
(Complicada X Não Complicada), o tipo de incisão (Davis x
Mediana) e o tipo de grau sofreram influências com a pandemia.
Consideramos como nível de significância p<0,05, sendo
empregado o software estatístico Epi Info versão 7.2 (CDC,
Atlanta, EUA).
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RESULTADOS
A doença foi mais prevalente no adulto jovem (19 - 44
anos), representando 61,45% em 2019 e 67,74% em 2020. O
tempo médio de internação foi de 2,69 para o período de 2019 e 3,0
para o período da pandemia, não sendo observada diferença
significativa (p=0,267).

Tabela 1. Prevalência da Apendicite Aguda de acordo com a faixa
etária.
Faixa
Etária
0-18

Classificação

N (2019)

%
21,69

N
(2020)
12

Criança

18

19-44

Adulto Jovem

51

45-64

Adulto

14

16,87

65-96

Idoso

0

19,35

61,45

42

67,74

6

9,68

2

3,23

0

%

Fonte: Dados da Pesquisa.

Foi percebido uma demora à procura por atendimento
hospitalar, visto que ocorreu, umaelevação da média de 2,38 dias,
para 4,08 dias, confirmando forte correlação entre os dados
(p=0,00042). Foi analisado que durante o período mais intensivo
do lockdown, a média de diaspara busca à auxílio médico foi maior
do que nos últimos meses da pandemia (p=0,001).
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Gráfico 1. Número de dias com dor x Mês

Fonte: Dados da Pesquisa.

Importante relatar que no ano de 2019, foi observado 1
caso de Apendicectomia Branca e nenhuma descrição para o
período da pandemia. Em contra partida observou-se que surgiram
casos mais graves de Apendicite (grau 5), 4 casos no período
pandêmico, diferentemente do ano anterior, em que não foi
relatado nenhum. Apesar do grau 1, ser o mais prevalente em
ambos os anos, houve uma diminuição da sua prevalência de
49,40% para 38,71%.
Apendicite Aguda Não Complicada foi comparada com os
casos de Apendicite Aguda Complicada. A primeira foi mais
prevalente no ano de 2019, com 64,56% (p=0,02). Observou- se
elevação dos casos Complicados de 45,9% para 54,1% durante o
surto de COVID-19.
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Tabela 2. Classificação e prevalência da apendicite de
acordo com o grau.
Grau

Definição

N (2019)

%

N (2020)

%

0

Apêndice Normal

1

1,20

0

0

1

Apêndice com edema e
hiperemia
Apêndice com exsudato
fibrinoso
Apêndice com necrose
segmentar
Abscesso, necrose de base ou
peritoniteregional

41

49,40

23

37,70

12

14,46

5

8,20

16

19,28

11

18,03

13

15,66

18

29,51

Peritonite difusa

0

0

4

6,56

2
3
4
5

Fonte: Dados da Pesquisa.

As incisões medianas foram as mais prevalentes na
pandemia, com 58,54% dos casos, quando comparado com a
incisão de Davis (p=0,01), sendo diretamente relacionadas com a
gravidade clínica encontrada durante os achados na admissão.

Gráfico 2. Tipo de incisão x Ano

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Da casuística exposta, apenas 14 pacientes fizeram o uso
de drenos, em que o maior número de casos ocorreu fora da
pandemia (57,14%), (p=0,48). A técnica operatória de acesso
cirúrgico predominante foi a via laparotômica, visto que foi
identificado apenas 1 caso de procedimento laparoscópico,
realizado no ano de 2019.
Todos os pacientes fizeram uso de antimicrobianos. A
antibioticoprofilaxia foi mais evidente durante o ano de 2019, com
68,42% dos casos. Foi coletado que o uso de antibioticoterapia
prevaleceu durante o surto de COVID-19 com 60,66% (p=0,005)
emcomparação com o ano anterior, cujo valor representa 37,35%.

Gráfico 3. Uso de antibióticos x Ano

Fonte: Dados da Pesquisa.

No referido estudo, apenas 1 paciente foi submetido à
tratamento em UTI, ocorrido durante a fase de pandemia. No ano
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de 2019 foram observados 2 casos de infecção de ferida
operatória, sendo que 1 deles evoluiu para complicação tardia de
bridas e de hérnia incisional.No ano de 2020 foram compilados 5
casos de complicações pós operatória, sendo 2 desses infecção de
ferida operatória, 1 caso de hemicolectomia, 1 de salpingectomia
com ooforectomia, concomitantes à apendicectomia e 1 caso de
brida.
Não podemos esquecer que a redução expressiva de
pacientes com AA durante apandemia de COVID-19 pôde ter sido
influenciada por vários fatores, por exemplo, o medo de ir ao
nosocômio com alta carga de internamentos com coronavírus,
barreiras sanitárias instituídas entre os municípios evitando a livre
circulação de pessoas e aumento do limiar sintomatológico por
parte dos provedores de urgência que estavam sobrecarregados,
com o intuito de gerenciar recursos para pacientes com COVID19, que tinham maior grau deenfermidade.

CONCLUSÃO
No presente estudo, a Apendicite Aguda foi mais
prevalente na faixa etária entre 19-44 anos. Podemos enfatizar
que houve um acometimento em idades mais elevadas, ainda mais
expressivo durante a época da pandemia, contrastando com SULU
et al., (2010) que mostraram que a doença é mais prevalente em
jovens entre 10-19 anos.
Nosso trabalho possui dados concordantes com
IAMARINO et al. (2017) e com DHUPAR et al. (2012), que
confirmam a hipótese de que a faixa etária elevada é um fator
determinante para Apendicite Aguda Complicada e maior tempo
de internação hospitalar.
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Foi observado que durante o surto de COVID-19 ocorreu
elevação do número de dias com dor para procura à assistência
médica. Ainda foi analisado que durante o período final, emque é
permitida uma maior circulação das pessoas, houve uma queda no
número de dias para procura médica, porém mesmo assim, ainda
permaneceu elevada.
As evidências demarcam que ocorreram casos mais graves
de apendicite, com presença de peritonite difusa em cavidade
abdominal e necessidade de tratamento em UTI. Paralelamente,
ascenderam os casos de Apendicite Aguda Complicada, inferindo
que quanto maior a duração dos sinais e dos sintomas, maior o risco
de perfuração do apêndice econsequentemente de complicações
pós-operatórias, consonante com SILVA et al., (2007).
Não foi observado associação expressiva entre uso de
drenos e qual a melhor técnica operatória a ser realizada na
pandemia.
Devido à maior gravidade e complexidade dos casos, foi
analisado que ocorreu elevação do uso de antibioticoterapia
paralelamente ao tratamento operatório.
É relevante afirmar que a análise dos dados foi pertinente
por avaliar os múltiplos componentes que podem influenciar no
aspecto saúde-doença. Desde os fatores psíquicos, ondeo paciente
entende a necessidade de auxílio médico e seu conflito com a
imposição do isolamento social até os fatores inerentes às
complicações cirúrgicas da AA.
Podemos concluir que a pandemia de COVID-19 foi fator
determinante na demora por procura médica influenciando
diretamente em casos mais graves de complicações pós
operatórias, como Apendicite Aguda Complicada, grandes incisões
abdominais, maior tempo de permanência hospitalar e infecções de
sítio cirúrgico.
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É imperativo que as autoridades locais e mundiais da Saúde
possam refletir sobre os fatores que influenciam no processo
saúde-doença, uma vez que a humanidade está vulnerável ao
surgimento de novas patologias que exigem novas formas de
enfrentamento à essas doenças,
evitando assim, a expressiva mortalidade de profissionais
da Saúde e da população em geral. Esperamos que as informações
elencadas por esse estudo sirvam para o levantamento de novas
estratégias terapêuticas e que consequentemente auxiliem na
resolução efetiva do momento atual.

REFERÊNCIAS
DHUPAR, RAJEEV et al. Outcomes of operative management of
appendicitis. Surg Infect (Larchmt). 2012 junho;13(3):141-6. doi:
10.1089/sur.2011.104. Epub 2012 maio 8. PMID: 22568920.
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Informe Epidemiológico Doença pelo novo coronavírus (COVID 19).20 Mar 2020. Disponível
em
<
https://coronavirus.ceara.gov.br/wpcontent/uploads/2020/03/Informe-di%C3%A1rio-COVID-1920_03.pdf> Acesso em 17 nov 2020
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. Informe Epidemiológico Doença pelo novo coronavírus (COVID 19). - 26 mar 2020. Disponível
em
<
https://coronavirus.ceara.gov.br/wpcontent/uploads/2020/03/Informe_dia%CC%81rio_covid19_26_03_
20_espce.pdf> Acesso em17 nov 2020.
HEYMANN, DAVID L. et al. COVID-19: what is next for public health?.
The Lancet.
Lancet 2020;395(10224):542-545. doi:10.1016/S01406736(20)30374-3

74

CAPÍTULO 4 – APENDICITE AGUDA E SUAS COMPLICAÇÕES DESENCADEADAS PELA
PANDEMIA COVID-19

IAMARINO, ANA PM. et al. “Risk factors associated with
complications of acute appendicitis,” Revista do Colégio Brasileiro de
Cirurgiões,
Cirurgiões vol. 44, no. 6, pp. 560–566, 2017. doi: 10.1590/010069912017006002
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Boletim Epidemiológico Especial Doença pelo CoronavírusCOVID-19-Semana Epidemiológica 39 26 Set 2020. Disponível em <http://portalarquivos2.saude.gov.br/
images/pdf/2020/October/01/Boletim-epidemiologico-COVID33final.pdf> Acesso em 17 nov 2020
NETO, MODESTO LR. et al. Effects of quarantine on mental health of
populations affected by Covid-19. Journal of Affective Disorders.
Disorders
Volume
275
(2020),
253-254.
https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.06.063
NETO, MODESTO LR. Et al. Impact Of Sars-Cov-2 And Its
Reverberation In Global Higher Education And Mental Health.
Psychiatry Research.
Research Volume 288, junho 2020, 112977.
https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112977
OLIVEIRA, WANDERSON K. et al. Como o Brasil pode deter a COVID19. Epidemiol. Serv. Saúde,
Saúde Brasília, v. 29, n. 2, e2020044, 2020.
Disponível
em
<
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S223796222020000200200&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 17 nov. 2020.
Epub
Apr
27,
2020.
https://doi.org/10.5123/s167949742020000200023.
PAN, LEI et al. Clinical Characteristics of COVID-19 Patients With
Digestive Symptoms in Hubei, China: A Descriptive, Cross-Sectional,
Multicenter Study. Am J Gastroenterol. 2020 maio;115(5):766-773.
doi: 10.14309/ajg.0000000000000620. PMID: 32287140; PMCID:
PMC7172492.
PARREIRA, JOSÉ G. et al. Conduta nas urgências e emergências
cirúrgicas não traumáticas durante a pandemia COVID-19. Rev. Col.
Bras. Cir.,
Cir. Rio de Janeiro, v. 47, e20202614, 2020. Disponível em <

75

CAPÍTULO 4 – APENDICITE AGUDA E SUAS COMPLICAÇÕES DESENCADEADAS PELA
PANDEMIA COVID-19

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010069912020000100308&lng=en&nrm=iso>. accesso em 17 nov.
2020. Epub July 03, 2020. https://doi.org/10.1590/0100-6991e20202614.
SANDELL, EVA et al. Surgical decision-making in acute appendicitis.
BMC surgery.
surgery 2015;15:69. https://doi.org/10.1186/s12893-0150053-x
SHOGILEV, DANIEL J. et al. Diagnosing appendicitis: evidence-based
review of the diagnostic approach in 2014. West J Emerg Med.
Med
2014;15(7):859-71. doi: 10.5811/westjem.2014.9.21568
SILVA, SILVANA M. et al. Fatores de risco para as complicações após
apendicectomias em adultos. Revista Brasileira de Coloproctologia,
Coloproctologia
27(1),
31-36,
2007.
https://doi.org/10.1590/S010198802007000100005.
SULU, BARLAS et al. Epidemiological and demographic features of
appendicitis and influences of several environmental factors. Ulus
Travma Acil Cerrahi Derg.
Derg 2010;16(1):38-42. PMID: 20209394
WHO. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing
on COVID-19 – 11 mar. 2020. Disponível em <
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/whodirectorgeneral-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-oncovid-19---11-march-2020> Acesso em17 nov. 2020

76

CAPÍTULO 5 – PANDEMIA COVID-19: REFLEXÕES SOBRE O ENLUTAMENTO

05
PANDEMIA COVID-19:
REFLEXÕES SOBRE O
ENLUTAMENTO
Paulo Tadeu Ferreira Teixeira1

1

Psicólogo FTC/ Itabuna – BA. Pós-graduado em Neuropsicologia- Facinter- PR. Pós-graduado em
Psicologia clínica e hospitalar – FSBA. Mestre em tecnologia aplicaveis a bioenergia - FTC/ SSA. Contato:
paulotteixeira_@hotmail.com

77

CAPÍTULO 5 – PANDEMIA COVID-19: REFLEXÕES SOBRE O ENLUTAMENTO

CAPÍTULO 5
RESUMO

Este artigo teórico tem o objetivo de refletir sobre a relevância da vivência do luto no
atual momento de pandemia COVID-19. Reconhecer de que forma este processo está
sendo vivenciado frente às situações de enfrentamento dentro do cenário nacional. A
pesquisa visa propor uma reflexão sobre a vivência do luto, interditados pela emergência
da pandemia da Covid-19. O luto é considerado um processo de acomodação singular e
uma experiência comum a todos e apontada pela subjetividade e pelos costumes de cada
cultura. Muitas pessoas conseguem na medida do tempo ajusta-se ao fato da morte do
ente querido. O artigo bibliográfico foi desenvolvido mediante análise de onze artigos
consultado na BVS PSI no período de Dezembro 2020 a Janeiro de 2021, a pesquisa
aconteceu usando filtros para títulos, resumo e assunto, cujas palavras foram luto e
pandemia Covid-19. O objetivo do artigo é promover a reflexão do enlutamento frente
ao momento de pandemia e contribuir para ampliação do diálogo sobre o luto. Desses
onze artigos consultados foram utilizados como critério de inclusão quatro artigos que
apresentam as palavras consultadas, sem a precisão de profundidade numa abordagem
teórica da psicologia, mas que representasse a resposta da pesquisa referente ao luto
durante a pandemia. Conclui-se que, mediante as perdas e o desenvolvimento do luto,
uma forma de manter o equilíbrio emocional no período de pandemia, crer que a busca
por novas reinserções sociais, adotar novos papéis, construir um novo cenário e
experenciar novas conquistas e respostas, permitindo-se ao desenvolvimento da
resiliência e encontrando o papel de sobrevivente.
Palavras-chave: Luto; Pandemia; Covid-19; Morte.

INTRODUÇÃO
A pandemia do novo coronavírus, COVID-19, é o tema mais
discutido na atualidade, partindo do imaginário popular, seguido da
mídia social e a expansão das pesquisas nas páginas da literatura
científica. Esta realidade é decorrente do momento ao qual o
mundo está enfrentando com tantas incertezas, sentimento de
medo e especialmente, do desconhecimento sobre o
desenvolvimento da doença. De maneira inevitável, a rotina da
maioria das pessoas foi comprometida de alguma forma pela
COVID-19 no decorrer dos próximos meses e provavelmente até
nos próximos anos. Em março de 2020, foi recomendado a todos os
estadosbrasileiros o isolamento social, assim fomos tomados por
grandes incertezas, temor, sensaçõesdifusas de medo, ansiedade e
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a percepção brusca de que a vida não seria mais a mesma estava
caminhando para um novo normal.
O momento atual de pandemia nos revela um caráter de
anormalidade acentuado constantemente a sensação de luto
devido à morte coletiva de muitas pessoas infectadas a nível
mundial. Quando nos deparamos com mais de 220 mil mortes em
um período de menos de umano no país, ficamos em luto com tantas
perdas e famílias enlutadas, pelos números infelizmentecrescentes
de vidas precocemente interrompidas. No Brasil, devido à
pandemia diversas medidas foram tomadas pelos estados e
municípios, como medida preventiva da não disseminação do
Coronavírus -19, como o fechamento de escolas e comércios não
essenciais. A rotina dos trabalhadores foi alterada, passando a
desenvolver atividades em domicílio. Autoridades públicas locais
chegaram a decretar bloqueio total (lockdown), com punições para
estabelecimentos e indivíduos que não se adequassem às normas
locais.
Acredita-se que o sentimento de luto é uma experiência
comum a todos que vivenciam a perda de alguém ou de algo que lhe
remeta uma expressiva afetividade, é universal e está instituído no
ciclo vital do ser humano, de seus familiares e dos grupos dos quais
estão inseridos, desenvolvendo assim, rituais e comportamentos
esperados decorrente da perda. Na sociedade ocidental observamse elementos referentes ao luto: o pesar, como um fato
desenvolvido perante a perda, os rituais fúnebres e as normas
sociais construídas diante da morte, contribuindo assim como uma
via pelas quais as pessoas poderão ou não revelar e participar as
suas experiências de perda.
O artigo bibliográfico foi desenvolvido mediante análise de
onze artigos consultado na BVSPSI no período de Dezembro 2020
a Janeiro de 2021, a pesquisa aconteceu usando filtros paratítulos,
resumo e assunto, cujas palavras foram luto e pandemia Covid-19.
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Cada material foi lido na íntegra e as informações coletadas foram
dispostas em uma planilha Office World, incluindo ano de
publicação, autores e fonte da pesquisa onde foi publicado. Desses
onze artigosconsultados foram utilizados como critério de inclusão
quatro artigos que apresentam as palavras consultadas, sem a
necessidade de profundidade numa abordagem teórica da
psicologia, mas que representasse a resposta da pesquisa
referente ao desenvolvimento do lutonum cenário pandêmico. O
objetivo do artigo é promover a reflexão do enlutamento frente ao
momento de pandemia e contribuir para ampliação do diálogo
sobre o luto. Acredita-se que a problematização desse
entendimento pode desencadear elementos teóricos de reflexão
ao corroborar que a individualização no luto promove sofrimento e
invisibilidade ao assunto e que neste cenário atual falar sobre as
perdas é necessário e profilático. COVID-19. Os artigos
selecionados foram: “O luto nos tempos da COVID-19: desafios do
cuidado durante a pandemia” (2020), “Caixa de memórias: sobre
possibilidades de suporte ao luto em unidade deterapia intensiva
durante a pandemia de COVID-19” (2020), “Metáforas de um vírus:
reflexões sobre a subjetivação pandêmica” (2020) e
“Terminalidade, morte e luto na pandemia de COVID-19:
demandas psicológicas emergentes e implicações práticas (2020)”
O Ministério da Saúde no Brasil, desde os primeiros
momentos da pandemia passou a informar a população e a
imprensa informativos diário sobre o número de infectados e
óbitos mediante consequência da COVID-19 como forma de
alertar a população sobre a gravidade do vírus e adotar junto ao
poder público e sociedade medidas de enfrentamento da epidemia.
Os números de casos confirmados e óbitos passaram a ser
disponibilizados diariamente. No momento atual da pandemia,
observa-se uma vastíssima produção acadêmica e jornalística,
nacional e internacional sendo disponibilizada, beneficiando-se
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especialmente dos meios digitais, que tomaram protagonismo
como principais modos de comunicação disponíveis. Contudo,
apesar de sua vastidão e da multiplicidade de abordagens, ainda
estamos vivenciandoos acontecimentos perante a pandemia, o
que muitas vezes nos impede um distanciamento crítico hoje, mas
que nos permitirá num futuro próximo avaliar a grande relevância e
o impactodos materiais produzidos.

A PANDEMIA COVID-19
A pandemia COVID-19 acarretou mudanças significativas
que cercam a morte e o luto noBrasil e demais países, centenas de
milhares de pessoas desenvolveram a doença e algumas com
muitos sintomas graves e vieram a óbito. Em 11 de março de 2020,
o estado de pandemiaé declarado pela ONU, o Sistema Único de
Saúde brasileiro (SUS) (LIMA ET AL., 2019). Umfator importante
está no contexto epidemiológico onde o elevado grau de
contaminação do SARS-CoV-2 (sigla em inglês para severe acute
respiratory syndrome coronavirus 2), agente etiológico da COVID19, cresce numa propagação alarmante e que pode variar de 1,6 a
4,1. O elevado número de pessoas infectadas do SARS-CoV-2
acontece muitas vezes pela falta deconscientização por parte de
algumas pessoas e a ausência do distanciamento social e medidas
preventivas fazendo com que o aumento de pessoas infectadas seja
exponencial (READ 2020). A solidificação dos registros sobre
infectados e falecidos por COVID-19, são coletados e
apresentado pelas Secretarias Estaduais de Saúde desde o início
da pandemia pelo Ministério da Saúde Brasileiro. Sendo este
órgão responsável pelas informações da doença no país e,
consequentemente, a implementação de políticas de saúde
tentando minimizar odesenvolvimento no número de novos casos.
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A pandemia de COVID-19, assim como o que foivisto nos cenários
de guerra que contribui para a construção do texto freudiano,
onde podemser observadas cenas desastrosas que nos mobiliza
coletivamente, deixando traumas significativos em todos aqueles
que a vivenciam (VERZTMAN & ROMÃO-DIAS, 2020).
No decorrer dos dias iniciais da pandemia começou a ser
informada a sociedade sobre o período de incubação do vírus que
altera entre dois e catorze dias, e que a proliferação do vírusocorre
por meio de gotículas, contato próximo e superfícies contaminadas
assim foram descritasna literatura. A transmissão do Sars-CoV-2
ocorre através da proximidade das pessoas e por meio da
autoinoculação do vírus em mucosas como: nariz, olhos, boca e do
contato com áreascontaminadas, contribuindo assim para a adoção
de um comportamento preventivo, incluindo medidas de cuidados
a saúde a fim de prevenir a contágio dos indivíduos (LI&KAMPF,
2020). Portanto, as notícias davam começaram a registrar o
crescimento exponencial de pessoas contaminadas e morte na
cidade de Wuhan na China, observou-se que as primeiras
iniciativas preventivas de controle abarcavam a interrupção do
transporte público, fechamento de áreas de lazer, proibição de
reuniões nos diversos segmentos, restrição de horário para
circulação em vias públicas a todos os cidadãos (TIAN, 2020).
De acordo o Boletim Epidemiológico do Ministério da
Saúde, 2020 a primeira morte notificada por COVID-19 no Brasil
ocorreu em 12 de março de 2020, em São Paulo. Após quase um
ano então, as mortes por COVID-19 no país ultrapassaram a marca
de 220 mil, estabelecendo assim uma sensação contínua de
fragilidade emocional pela perda de centenas de milhares de
brasileiros.
Compreendem-se de acordo as pesquisas que a sobrevida
do vírus no ambiente pode ocorrer por vários dias, portanto em
muitos países no decorrer do tempo começaram a adotar medidas
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de higiene para possíveis locais e áreas potencialmente
contaminadas com Sars-CoV- 2, assim passando por desinfecção
antes de serem reutilizadas, com produtos que possuam em sua
composição agentes antimicrobianos possivelmente eficazes
contra os coronavírus. A pandemia COVID-19 foi registrada em
mais de 180 países ao redor do mundo, e devido ao crescimento
acelerado da contaminação da doença, muitas autoridades
governamentais vêm desenvolvendo táticas de enfrentamento,
com a finalidade de diminuir o progresso da doença (KRAEMER ET
AL., 2020).

O PROCESSO DO LUTO E O MOMENTO
PANDÊMICO
Aries (2012) revela em suas pesquisas sobre o contexto da
morte onde registrou reflexõespara enfrentar esse acontecimento.
No estudo ele relata que no século XII a morte era facilmenteaceita
como uma fase do desenvolvimento humano e não existiam tantas
manifestações de tristeza, luto e lamentações. Entretanto, entre os
séculos XII e século XVIII, foi registrado queo óbito passa a serem
incluída aos temas fúnebres, imagens de decomposições físicas e o
sofrimento cada vez mais discutido pela sociedade no decorrer dos
tempos.
O luto é considerado um processo de acomodação singular
e uma experiência comum a todos e apontada pela subjetividade e
pelos costumes de cada cultura. Muitas pessoas conseguem na
medida do tempo ajusta-se ao fato da perda. Portanto, quando
existe uma preocupação persistente com o falecido, seguido por
uma dor emocional intensa e acompanhando por prejuízo funcional
ao longo dos seis meses, ocasiona um processo de adoecimento
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denominado de transtorno do luto prolongado (TLP) (World Health
Organization (WHO), 2018). Em geral, o indivíduo se percebe
confusa diante da morte do ente querido e do luto desenvolvido e
nada será mais profundo e doloroso do que o sentimento de perda
(SILVA,2017).
Em março de 2020, o mundo foi tomado por uma sensação
de instabilidade emocional, medo, entre outras manifestações
físicas e psíquicas e a percepção repentina de um processo de
ruptura vida anterior, uma percepção como se ela tivesse
desaparecido. Acredita-se que junto com a pandemia de COVID19 passar a existir um estado de fragilidade psicológica no mundo,
que podem se estender até mesmo após o controle da pandemia
(HOSSAIN ET AL., 2020).
Fuchs (2018) identifica o luto em dois aspectos, o primeiro
deles é “o choque”, uma sensação de perda existencial
desconfortável onde a perda do ente querido pode desencadear.
Em seu estudo o autor descreve o luto como uma manifestação
inicial a tal perda como ‘golpe’,geralmente desenvolvida como uma
súbita fragilidade emocional, como se perdesse o sentido de sua
existência. O segundo ponto a ser discutido é o de que o indivíduo
enlutado vivencia uma sensação de confusão mental entre
presença e ausência, e o seu presente experiências vividas. Para
Montero (2019) o luto surge com sensação de idas e vindas, a
impressão constanteda presença de quem morreu e a realidade da
não existência. Strauch (2017) apresenta o luto como uma reação
natural à ausência do convívio da pessoa a qual você constrói um
laço de afetividade. Sendo assim o luto está relacionado às perdas
de forma geral e inclusive a uma perda funcional.
O processo do luto desempenha uma função que, na visão
freudiana, incide no declínio da libido em relação ao objeto de prazer
e satisfação narcísica que a pessoa falecida apresentava. A
diminuição deste prazer acarreta um desconforto emocional, pelo
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conflito desenvolvido de cada uma das memórias e expectativas
que observam a ligação da libido ao objeto com o fato da perda e da
ausência desta pessoa (FREUD, 1915/2011).
Um cenário pandêmico costuma ocasionar mortes em
números elevados num pequeno espaço de tempo, o que ocasiona
sentimento de luto e alterações no estado psicológico (Taylor,
2019). A COVID-19 apresenta que as medidas tomadas para
conter a rápida proliferação do número de infectados devem incluir
mudanças no repertório comportamental, emocional e social da
sociedade (C. WANG ET AL., 2020; FERGUSON ET AL., 2020).
As perdas decorrentes da pandemia são apresentadas em
diversos níveis: perdas financeiras, perda de apoio emocional pelo
distanciamento social, perda do cotidiano, dos papéis sociais, entre
outros. Um acúmulo de situações que, incluindo às perdas por
morte, pode comprometer de forma significativa a capacidade de
resiliência (CARR ET. AL., 2020; ZHAI, DU ET AL., 2020;
MAYLAND ET AL., 2020).
A pandemia de COVID-19 acarreta desafios adicionais aos
ritos de despedida nos casos de morte, devido ao fato de muitas
pessoas na proximidade da morte estarem em isolamento socialpois
encontram-se contaminados e assim impossibilitados de ter
contato social com entes queridos, podendo dificultar as relações
socioafetivas no final da vida. É necessário que a sociedade faça um
esforço maior para declinar a negação da morte para assim
desenvolvermosestratégias imprescindíveis para enfrentá-la neste
momento. (PATTISON, 2020; S. WANG, TEO, YEE, & CHAI, 2020;
WEIR, 2020B).
As perdas, especialmente de indivíduos próximo ao
convívio social, compreendem como o processo de luto esperado,
pois durante o contexto de uma pandemia devido às situações
imposta durante este momento, está morte mobiliza a todos
promovendo uma sensação de enlutamento e fragilidade constante
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(Weir, 2020a; Taylor, 2019). O luto é compreendido como um
processo voltado de ajuste às perdas, envolvendo aspectos
emocionais, cognitivos, transformações físicas e no
comportamento (WALLACE ET AL., 2020; WORDEN, 2018).
O luto é um processo pessoal devendo ser compartilhado
como uma forma de expressão dos sentimentos constituindo assim
um ponto positivo para as pessoas que estão sofrendo com a
ausência deste ente querido neste momento. Ressalta-se a
seriedade de uma rede de social onde envolve pessoas próxima,
familiares e quando necessário à busca por profissionais de saúde,
como uma via de suporte emocional na reconstrução da vida após
a perda. Sendo assim favorecendo a expressão dos sentimentos,
angústias, temores e ser acolhido em sua dor passa a ser algo
altamente positivo em situações de manifestações de sofrimento
com a perda (ALMEIDA, 2015).
As perdas de familiares e das pessoas do convívio mais
próximo necessitam atentar para preparação do luto, levando em
consideração fatores como: aceitação da perda, reconhecer o grau
de angústia que a perda ocasionou, adapta-se a nova realidade da
ausência, sendo assim desenvolver um espaço onde os aspectos
emocionais possam ser discutidos para que aslembranças do
ente querido não o mobilize a ponto de incapacitá-lo, mas a busca
por um estilo de vida e dar continuidade a este novo normal
(WORDEN, 2018).
Acredita-se que após o momento pandêmico da COVID19, espera-se que as pessoas no decorrer do tempo possam
alcançar a elaboração do luto e habituar-se as possíveis
transformações de um novo momento (Weir, 2020a), mesmo
acreditando que outras pessoas poderão desenvolver um luto
complicado, ainda refletido pelo impacto da pandemia (Wallace et
al., 2020). O fato de não ter se despedido do ente querido após a
morte existirá uma grande probabilidade de desencadear o luto

86

CAPÍTULO 5 – PANDEMIA COVID-19: REFLEXÕES SOBRE O ENLUTAMENTO

complicado por parte dos familiares, justamente por não está
preparado para esta morte precoce atualmente desencadeada pela
pandemia. O luto complicado, estar envolto a intenso sofrimento,
sem expectativa inicial de solução, sendo assima pessoa se percebe
sobrecarregada e desenvolvendo algum tipo de alteração
comportamental que implica significativamente em seu cotidiano
(Worden, 2018). Os possíveis sinais e sintomasdesenvolvidos numa
situação de luto pode-se destacar: pensamentos negativos,
recorrentes da pessoa que morreu, choro fácil, isolamento, tristeza
e declínio das relações interpessoais (WALLACE ET AL., 2020).
Os rituais fúnebres que culturalmente foi sempre avaliado
como um dos procedimentos de despedida importante para a
construção do luto foram reconfigurados na pandemia, onde este
acontecimento não pode ocorrer justamente pelo fato da
disseminação do vírus durante este rito de passagem (Scanlon &
McMahon, 2011; Taylor, 2019). Conforme segue as
normatizações sanitárias vigentes, onde os mortos em
consequência da COVID-19 devem ser cremados ou colocados em
caixão fechado e sepultado em poucas horas com a presença de
poucos familiares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O momento atual que o mundo está enfrentando nos
últimos meses permanece sendo marcado pela súbita interrupção
das atividades diária, pela construção de novas de práticas e pela
inconstância causada pela manifestação do coronavírus. A
sociedade como um todo se percebe receosa frente a velocidade
das perdas, temos medo da contaminação, das mortes causados
pela doença e pelas consequências dessa lacuna e incertezas que
temos para um futuro que se revela ainda inesperado. No artigo,

87

CAPÍTULO 5 – PANDEMIA COVID-19: REFLEXÕES SOBRE O ENLUTAMENTO

foram apresentadas informações a respeito do luto no contexto da
pandemia da COVID-19. Percebe-se que a busca por achatar a
curva de contágioda Corona vírus da síndrome respiratória aguda
grave 2 (Sars-Cov-2), é imprescindível que as pesquisas possam
revelar cada vez mais a necessidade de discutir as repercussões dos
processos de terminalidade, morte e luto na sociedade,
principalmente num cenário pandêmico.
Compreende-se que na situação atual de crise como a que
estamos enfrentando, diversos cenários devem ser traçados e não
há apenas um caminho possível. Neste momento, pode-se destacar
o cenário que surgem perante a pandemia: o luto. É evidente que o
panorama atual proporciona numerosos e complexos aspectos a
ser levada em consideração, afinal a sociedade tem sido fragilizada
nas mais diversas partes, destaca-se fatores atingidos como a
economia, saúde, educação, entre outros.
O luto é percebido pelas vidas perdidas pela doença, os
diversos planos interrompidos, as relações efetivas e sociais
comprometidas pelo distanciamento. Observa-se ainda o conflito
deinformações, nível de estresse e fragilidade emocional elevado,
baixa expectativa de futuro. Conclui-se que, mediante as perdas e
o desenvolvimento do luto, uma forma de manter o equilíbrio
emocional durante este momento de pandemia, acredita-se que a
busca por novas reinserções sociais, adotar novos papéis, construir
um novo cenário e experenciar novas conquistas e respostas,
contribui significativamente ao desenvolvimento da resiliência e
uma melhor ressignificação do luto.
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RESUMO

A Educação a distância é a modalidade de ensino que mais cresce na contemporaneidade,
parte desse crescimento é consequência do desenvolvimento das tecnologias de
informação e comunicação – TICs. O aumento da procura por esse modelo de ensino é
devido as vantagens que ele oferece, dentre essas podemos destacar a liberdade dos
horários de estudo e a possibilidade de estudar em casa, o que possibilita a formação para
os indivíduos que trabalham ou residem longe dos centros universitários. Partindo do
exposto, esse artigo tem como objetivo discutir a mudança de paradigmas do ensino a
distância durante a pandemia da Covid 19, A metodologia adotada para a realização
desse estudo foi a pesquisa bibliográfica em bases de dados cientificas e com documentos
oficiais que tratam do tema. Nas considerações finais aponta-se caminhos para pensar os
rumos da EaD, durante e pós pandemia, afinal, com a pandemia do COVID 19 o cenário
educativo teve que redefinir seus paradigmas e excluíram algumas ressalvas e
preconceitos existentes com relação a modalidade EaD.
Palavras-chave: Educação a Distância. Tecnologia. Pandemia.

INTRODUÇÃO
Este artigo propõe discorrer sobre a educação à distância e
à docência no Ensino Superior: mudança de paradigma através da
utilização das tecnologias no processo de ensino eaprendizagem
em tempos de pandemia da covid 19. Estamos acompanhando um
cenário de mudanças significativas no que concerne à educação
superior no país.
Corrêa (2020) diz que a educação é parte constituinte da
sociedade humana, portanto são permeados por influências
políticas, econômicas e sociais de diferentes grupos. A
compreensão de educação adotada pelo pesquisador, é a educação
como um “processo humanizador, permanente, pois torna-se
humano a partir da relação dialética com o mundo da história e da
cultura, a práxis que possibilita que o ser humano se construa
enquanto participa da construção do mundo”.
Analisando o cenário atual de pandemia que iniciou no
Brasil em meados de março de 2020 pode-se observar as
consequências a curto, médio e longo prazo, além de mudar o
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cotidiano das pessoas, afetou drasticamente a economia, a política
e a educação A educação, assim como diversos outros setores,
tiveram que se reinventar nesse momento, pois o isolamento não
significa ausência das aulas. Dessa maneira, encontrou no ensino
remoto uma forma de minimizar os danos causados pela pandemia
na educação.
No dia 17 de março de 2020, o MEC através da portaria nº
343, determinou sobre a substituição das aulas presenciais por
aulas remotas no período pandêmico. A legalização do ensino
remoto pelo Conselho Nacional de Educação (CNE), ocorreu no dia
28 de abril de 2020,onde orientava a reorganização do calendário
escolar e instituiu a equivalência de atividades não presenciais com
o fim de cumprir a carga horária mínima anual, ocasionada pela
pandemiado COVID – 19.
Diante desse contexto os setores educacionais e as
Instituições de Ensino Superior (IES) que começavam a enfrentar
inadimplência e cancelamento de contratos, tiveram que superar
um novo obstáculo, afinal, apesar de regulamentado pelo MEC,
ninguém estava preparado parao ensino remoto. Alunos, famílias,
professores, instituições de ensino tiveram que reinventar- se para
superar os desafios do ensino remoto e nesse processo a
tecnologia foi essencial paraa mediação da aprendizagem.
O ensino remoto tornou-se essencial para minimizar os
prejuízos na aprendizagem dos alunos e o atraso do retorno as
atividades presenciais, exigindo um esforço das instituições de
ensino, dos docentes, estudantes e colaboração de todos os
envolvidos na educação.
Dessa maneira, este artigo está organizado em três partes,
propondo reflexões sobre o contexto educacional contemporâneo
e os desafios do ensino remoto para o ensino e aprendizagem.
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Na primeira parte propomos reflexões sobre a docência no
ensino superior em EaD e odesafios que esses profissionais têm
enfrentado para garantir um ensino dinâmico e de qualidade.
Na segunda parte discutimos o assunto crescimento do
ensino remoto no Brasil, apontando suas problemáticas e
potencialidades.
Na terceira parte realizamos uma análise dos impactos da
pandemia na educação elencando seus pontos altos e suas
deficiências.

METODOLOGIA
O desenvolvimento desse artigo adotou os procedimentos
metodológicos da pesquisa bibliográfica em bases de dados
cientificas tais como Scielo, BVS, Lilacs, livros de autores
renomados na literatura brasileira e Pubmed, foram ainda
utilizadas publicações oficiais do Ministério da educação,
Ministério da saúde e publicações de instituições qualificadas que
estudam e tratam sobre o tema.

ENSINO REMOTO À DISTÂNCIA NO BRASIL
A educação a distância é uma modalidade de ensino que
tem como principal objetivo o processo educacional onde
professor e aluno se encontram no espaço físico virtual diferente do
espaço físico tradicional, é o processo de ensino e aprendizagem,
mediado por tecnologias, ondeprofessor e aluno estão separados
espacial e ou temporalmente.
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De acordo com Aretio (1994), a EaD é um sistema
tecnológico de comunicação bidirecional que substitui a interação
pessoal, em sala de aula, entre professor e aluno, como meio
preferencial de ensino, pela ação sistemática e conjunta de
diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma organização
tutorial, de modo a propiciar a aprendizagem autônoma dos
estudantes, o autor dita a funcionalidade desta modalidade
destacando a importância da mesmapara as pessoas que só podem
cursar um ensino superior à distância.
A modalidade de ensino em EAD surgiu na segunda metade
do século XX, nos Estados Unidos, inicialmente tinha como
proposta a utilização de diversos recursos e técnicas de
aprendizagem audiovisuais, e destacava a importância do
planejamento, organização e controledas atividades e pedagógicas
(CAMPOS MAIA, 2007).
A regulação do ensino EAD no Brasil ocorreu a partir do
decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005, regulamenta a EaD
como sendo a modalidade educacional na qual a mediação didáticopedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a
utilizaçãode meios e Tecnologias da Informação e Comunicação,
com estudantes e professores desenvolvendo atividades
educativas em lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005)
A partir dos anos 2000, a modalidade de ensino EAD,
apresentou crescimento vertiginoso, ao mesmo tempo que era alvo
de críticas preconceitos que questionavam sua qualidade, na
contemporaneidade, devido a pandemia do Covid 19 e a
necessidade do isolamento, a educação a distância foi
definitivamente incorporada ao cenário educacional no país.
A partir dos anos 2000 a tecnologia iniciou seu processo de
enraizamento e fortalecimento da sua presença na sociedade
mundial, ela avançou em todas as direções – ciência, economia,
cultura, saúde, educação etc., duas décadas depois dessa inserção,
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a tecnologia está presente em 99% do nosso cotidiano, e não
conseguimos mais imaginar o que seria nossas vidas sem os
sistemas, aplicativos, e o mundo de possibilidades que a tecnologia
nos apresenta.
A adaptação as tecnologias e ao mundo digital, emergiram
tanto no ensino público quanto no ensino privado, e essa
adaptação só foi possível devido a utilização de
“videoconferência, redes sociais e até mesmo a adaptação para a
modalidade de Educação a Distância (EAD) através da criação de
ambientes virtuais de aprendizagem (AVA).” (CORDEIRO, 2020)
Finalmente, a pandemia trouxe para a educação o desafio
de reinventar-se, e trouxe à tona problemáticas tais como a
valorização do professor, a família e seu papel no processo
educativo, a utilização da tecnologia na educação e as iniciativas do
poder público para modernização e implantação da educação
tecnológica no ensino.
Ressaltamos que a tecnologia é fonte difusora de
conhecimentos, libertando o indivíduodas limitações do ambiente
social e intelectual, proveniente do ensino tradicional, diante disso,
a problemática que envolve a relação ensino e educação tecnológica
está inserida na dificuldadedos professores de apropriarem-se e
utilizarem adequadamente a tecnologia na práticacotidiana. Esse
avanço crescente da tecnologia é o instrumento que media a relação
do estudante como o mundo, tendo a necessidade de repensar e
atualizar sempre as metodologias de ensino.
A adoção do conceito remoto permitiu prosseguir com o
melhor do ensino presencial com as vantagens do ensino virtual.
Com isso, muitos desafios para a continuidade da educaçãomundial
surgiram, dentre eles: o uso excessivo da tecnologia e a dificuldade
de acesso dos estudantes as Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDIC’s); além de todas as questões socioemocionais
(ANDRADE et al., 2020).
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Nesse contexto, professores e alunos adaptaram-se ao
ensino remoto, as aulas a distância e deram continuidade as
atividades educativas. O modo de ensinar e aprender tiveram que
se adaptar abruptamente ao uso das tecnologias educacionais no
modelo de ensino e aprendizagemcom a utilização das tecnologias
professores e estudantes.
Destacamos que apesar da pandemia ter acelerado a
inserção das TDIC’s na educação, isso não altera a finalidade
principal da educação, que é a aprendizagem significativa dos
alunos, e nesse processo, existem muitos desafios mais também
muitas possibilidades de conduzir os alunos para a construção do
conhecimento. (MARCOM E VALLE, 2020)

DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR EM EAD
Para Aretio (1994) EaD é um sistema tecnológico de
comunicação bidirecional que substitui a interação pessoal, em sala
de aula, entre professor e aluno, como meio preferencial de ensino,
pela ação sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e
pelo apoio de uma organização tutorial, de modo a propiciar a
aprendizagem autônoma dos estudantes.
As análises e considerações do estudo de Vallin (2014)
mostra que mesmo Paulo Freirenão tendo escrito para a EAD, sem
ter conhecido os AVAs, seu pensamento, como a Pedagogia da
Autonomia, pode perfeitamente ser usado como base para a EAD.
A EaD vem expandindo muito nos últimos anos através das
tecnologias de informaçãoe comunicação não estando limitada por
barreiras físicas. Esse crescimento e ampliação devido ao grande
número de alunos buscando essa modalidade por apresentar uma
série de vantagensque se adequa perfeitamente as pessoas que

99

CAPÍTULO 6 – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: MUDANÇA DE
PARADIGMA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID 19

não puderam em um tempo oportuno cursar umagraduação ou
ainda, por falta de oportunidades estudar na idade certa,
permitindo estudar em qualquer lugar, dentro da rotina, com
controle sobre espaço e tempo evitando o deslocamento.
Para Cordeiro (2020) “O uso adequado e estruturado da
tecnologia na Educação, quandoaliado ao trabalho docente, pode
impulsionar a aprendizagem dos alunos.”, afinal, no mundo global a
tecnologia permeia todas as áreas e a escola precisa desenvolver
nos alunos os conhecimentos e competências necessários para
atender as demandas e urgências do mundo contemporâneo.
Com certeza, nesse momento de aprendizado com esta
nova modalidade de ensino tendea reforçar ao professor, conhecer
as Metodologias Ativas para construção do processo de ensino e
aprendizagem, além de promover atualização funcional, promove
também um trabalho pedagógico mais ativo e leve para si, para os
colegas que compartilham tais desafios e sobretudoaos estudantes,
novas práticas pedagógicas de aprendizagem (SILVA, 2018).
Alternativas pedagógicas para restabelecer uma aprendizagem
mais efetiva, são importantes para que os alunos se tornem
participantes ativos no processo de aquisição de conhecimentos
(SILUS et al.,2020).
Os grandes desafios enfrentados à prática docente no
ensino híbrido é a dificuldade emensinar e aprender no contexto de
sala de aula, pois no nesse modelo de ensino, os alunos são
estimulados a desenvolver competências, habilidades e hábitos de
estudo, no tempo definido por eles, preparando-se para a vida
profissional (DE CAMPOS MAIA, 2007).
Essas diferentes metodologias de ensino são desafiadoras
para os professores, podendo apresentar resistência nas
formações docentes. Outro fator desafiador é a velocidade com
que as tecnologias se atualizam, tornando mais difícil esse
acompanhamento dos docentes. As formações e capacitações para
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os professores se ambientarem e familiarizarem com as
ferramentas tecnológicas devem ser constantes (WEBER; DE
ASSIS OLGIN, 2020).
Na modalidade de ensino a distância, o professor
desempenha o papel de facilitador do processo de aprendizagem,
orientando os alunos quanto à aquisição de conhecimentos e
habilidades cognitivas (SILVA et al., 2020).
Destacamos que é urgente pensar na formação docente em
EaD, pois a formação de educadores implica em pensar sobre
modelos e atitudes que esses profissionais devem desempenhar.
Lima destaca ainda que a formação do professor não é acumular
conhecimentos e sim saber aplicá-los, questioná-los, revê-los e
modificá-los para a realidade da sala de aula em termos de nível de
desenvolvimento dos alunos. No processo de formação do docente
não basta identificar a formação do professor como um problema,
é necessário pensar e operacionalizar ações efetivas que
solucionem essa questão. (LIMA,1998)
O sucesso na implementação de uma prática pedagógica
híbrida no ensino superior é dependente de um trabalho coletivo
que envolve a participação de gestores, docentes e discentes. É
necessário que a universidade proporcione um ambiente favorável
que possibilite recursos para que haja uma adaptação para esse
modelo curricular. Toda prática de ensino-aprendizagem pode ser
melhorada, ajustada e inovada e quem não se reinventar estará
fora do mercado.
Abordar a problemática da aprendizagem a partir do uso da
tecnologia no processo educativo, é um desafio tanto para
educadores quanto para alunos, essa dificuldade reside na
dificuldade de identificar parâmetros para definir quais os recursos
tecnológicos podem ser utilizados no contexto de ensino
aprendizagem.
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A utilização dos recursos tecnológicos no ensino a
distância, tem como finalidade possibilitar a digitalização de
informações ou a produção de conhecimentos digitais, dessa
forma, a interação é essencial na EaD e as tecnologias digitais são
as ferramentas que potencializam a interação. Schelesky (2020),
chama atenção para a necessidade de se estabelecer uma
identificação cultural com as tecnologias, além de conhecer e
compreender seus funcionamentos e limitações.
O ensino EAD contribui para a socialização das diferentes
linguagens, saberes docentese discentes. Como “canal” direto de
comunicação entre professores-tutores e alunos, que estão
distantes fisicamente, mas próximos por meio da “dialogia digital”,
ela requer atenção redobrada tanto do aluno como do professor,
contribuindo para melhoria na qualidade da aprendizagem, dos
vínculos estabelecidos e das relações de ensino e aprendizagem.
Martins (2006) explica que a construção do conhecimento
demandado, então, apreensão do conteúdo, prenhe de mediações
históricas concretas que só podem ser reconhecidas à luz das
abstrações do pensamento, isto é, do pensamento teórico. Não se
trata de descartar a forma pela qual o dado se manifesta, pelo
contrário, trata-se de sabê-la com dimensão parcial, superficial e
periférica do mesmo. Portanto, o conhecimento calcado na
superação da aparência em direçãoà essência requer a descoberta
das tensões imanentes na inter vinculação e interdependência
entre forma e conteúdo. Ótimas colocações do autor. É pertinente
citar que o conhecimento partirá sempre de um desejo, o desejo de
conhecer mais, se inteirar de determinando assunto.
Peters (2009) afirma que existem muitos docentes que
estão convencidos de que a única diferença entre o ensino
presencial e o EAD, é apenas a “distância” e a importância da mídia
técnica necessária para transpor o abismo entre quem ensina e
quem aprende, pois defendem que o processo de ensino-
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aprendizagem permanece idêntico. Constata-se assim que ainda
existem muitos caminhos a serem percorridos pelo ensino EaD, e
um dos mais urgentes diz respeito quanto a sua funcionalidade e
organização, pois as diferenças vão para além do formatoe da mídia
tecnológica, eles perpassam pelo planejamento, organização e
acompanhamento doprogresso do aluno.
Cabe ao docente o desafio de buscar o equilíbrio entre
informações em excesso para que os alunos não se sintam
desestimulado e alimentar as novas informações em determinados
períodos para que os estudos se tornem enriquecidos e
atualizados. A relação educativa dependerá da ação do docente
acompanhando as buscas e descobertas, e não somente avaliando
os resultados.
Ainda com base no trabalho docente em EaD, Belloni
(2008) acrescenta que o trabalhodo professor em EaD deve ser
reconhecido igualmente ao do professor presencial, os dois
assumem uma função necessária e relevante no contexto
educacional.
Sobre a docência no ensino Ead, Neves e Fidalgo, (2008)
afirmam que o discurso da flexibilidade, da autonomia e do trabalho
fácil é, muitas vezes, enganoso e evidencia-se como sobrecarga de
trabalho, com número elevado de alunos e demandas por
conhecimentos/competências que ele ainda não domina. Há ainda
a questão (da possibilidade)de controle excessivo do processo de
produção e execução do trabalho. É importante que o ensino em
EaD veja os pormenores de cada situação. Acompanhar os
estudantes e verificar o nível de aprendizagem é essencial em EaD.
Para Aretio (1994), a diferença no grau de separação de
professor e aluno em uma e outra forma de ensinar tem raiz no
próprio desenho do processo ensino-aprendizagem, pois nos
sistemas presenciais, este desenho está fundamentado na relação
direta cara a cara de professores e alunos, geralmente produzida
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em aula real. Enquanto nos sistemas de educação a distância, a
relação professora aluno difere no tempo e no espaço e que a
aprendizagem está baseada na autonomia do aluno, nos materiais
elaborados para esse modelo de ensino, e na consciência de que o
docente não estará necessariamente no mesmo lugar físico que o
aluno.
Finalmente destacamos que o ensino a distância, as TIC’S,
os recursos tecnológicos e os meios audiovisuais transformaram o
professor em um facilitador da aprendizagem dos alunos, cabe a ele
guiar o aluno em meio às dificuldades da construção do
conhecimento na sociedadecontemporânea. Mais do que repassar
conteúdos, cabe ao professor do Ead estimular a autonomia dos
alunos na aprendizagem e construção do conhecimento.

PANDEMIA DA COVID 19 E APRENDIZAGEM
À DISTÂNCIA
Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 2020), mais de 1,5
bilhão de estudantes de 191 países estão sendo afetados pelo
fechamento das escolas e universidades. Pode-se perceber que
nesse período de pandemia houve uma readaptação da
aprendizagem mediada por tecnologia foi necessário mudar a
didática de ensino nesse novo cenário. Dessa forma, o que se
observa é uma necessidade de adaptabilidade do uso das
tecnologias educacionais no modelo de ensino e aprendizagem.
A pandemia do coronavírus, em 2020, afetou 1,3 bilhão de
estudantes em todo o mundo. Com isso, o número de aulas
suspensas, só no Brasil foram de 57 milhões. O fechamento de
universidades forçou as instituições do ensino superior a
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acelerarem o processo de transformação digital que levariam anos
para ganharem escala com a implementação de metodologias
digitais (ZEDNIK, 2020).
Algumas medidas de contenção da transmissão do vírus,
foram pensadas e divulgadas para conhecimento de todos, o
isolamento e quarentena.
De acordo com a Lei Brasileira 13.979\2020, em seu art. 2º
destaca:
I- Isolamento: separação de pessoas doentes ou
contaminadas, ou de bagagens, meiosde transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de
outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do corona vírus;
II - Quarentena: restrição de atividades ou separação
de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas
que não estejam doentes, ou de bagagens,
contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira
a evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus.

A conforme (LIN, PENG & TSAI, 2010 IN HOLANDA.
2020) (OMS) a quarentena é uma medida comprovadamente
eficaz contra a disseminação do vírus e contribui para a diminuição
de novos casos. Medidas estas que foram tomadas com o intuito de
salvar vidas.
Abordar a problemática da aprendizagem a partir do uso da
tecnologia no processo educativo, é um desafio tanto para
educadores quanto para alunos, pois cada um exerce seu papel
com foco na construção
da aprendizagem dos alunos, a
participação do aluno na aula, possibilitando assim espaços cada
vez mais interativos. Essas dificuldades residem em identificar

parâmetros para definir quais os recursos tecnológicos
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podem ser utilizados no contexto de ensino aprendizagem. O
conhecimento do mundo virtual fará com que os alunos busquem
explorando todo o material disponível ampliem o seu
conhecimento de forma interativa (WEBER; DE ASSIS OLGIN,
2020).
Resultados apontam que há uma perda de desempenho
maior entre estudantes de baixarenda, pois além da deficiência de
acesso às tecnologias tendem a sofrerem mais os impactos
emocionais da crise financeira causada pela pandemia, podendo
fazer com que não tenham mais acesso ao mundo virtual. Eles
também são apresentam mais alterações emocionais e estão
menos propensos a ter em casa um ambiente de aprendizado
adequado, como espaço silencioso, o que fundamental para um
aprendizado agradável e eficiente. Outro resultado apresentado é
adesigualdade de acesso à internet banda larga nos domicílios, nas
diversas regiões brasileiras. Ainda há domicílios e localidade que
não estão incluídas na era tecnológica (CARDOSO; FERREIRA;
BARBOSA, 2020).
O ano de 2020, apresentou um cenário mundial
transformado pela pandemia de COVID19, diante disso todos os
setores da sociedade foram acometidos pela urgência de adaptarse à nova realidade da quarentena, essa adaptação das atividades,
econômicas, culturais, educacionais e sociais só foi possível,
devido aos avanços da tecnologia no âmbito dascomunicações
e informação.
A pandemia de Covid19 , traz à tona a discussão sobre a
urgência de mecanismos para a implementação da educação a
distância em nosso país e fez emergir a consciência da contribuição
da tecnologia e dos profissionais que a utilizam para a humanidade,
com a educação não foi diferente, e trouxe à tona a urgência da
implementação do ensino a distância no Brasil. Pois no âmbito
educacional, as instituições de ensino mergulharam fundo nas
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possibilidades de uso tecnológico e reinventaram-se a partir dos
aparatos digitais.
Segundo Santos Colvara e Espírito Santo (2019), a falta de
competência digital tambémapresenta grande dificuldade para os
estudantes que não apresentam a fluência digital exigida para os
estudos nos diversos cenários virtuais de aprendizagem. Sabendo
que no Ensino Híbrido o estudante possui a responsabilidade da
aprendizagem e dessa forma, necessita ser o protagonista na sala
de aula, desenvolvendo projetos, resolvendo problemas, criando
oportunidades para a construção de seu próprio conhecimento. O
docente fica com a função demediador e de consultor do estudante
que busca aprender.
O impacto da pandemia na educação favoreceu esse
momento de derrubar alguns preconceitos existentes e mostrar
que a modalidade de EAD está devidamente pronta para as
mudanças na educação e que pode ser tão eficaz no aprendizado
do aluno quanto o ensino presencial, se aplicada da maneira
adequada. Esse conhecimento veio de forma ampla, para
docentes, discentes e corpo dirigente das IES propondo análises,
considerações e reflexões entre os educadores objetivando
estratégias para o processo de aprendizagem também nos cursos
presenciais com metodologias já usadas pela EaD, ajudando a
quebrar esses paradigmas institucional e ressignificando os
conceitos de distância e de ensino.
A pandemia transformou de forma inesperada as
instituições de ensino, transformou as práticas e os métodos
pedagógicos, a primeira vista foi uma mudança assustadora no
entanto alongo prazo revela-se positiva, pois trouxe modificações
nos modelos pedagógicos. Dentre os ganhos pedagógicos
podemos destacar uma reestruturação dos métodos, referenciais e
critériosavaliativos; além da inserção dos recursos tecnológicos no
processo de ensino e aprendizagem remota, proporcionou a

107

CAPÍTULO 6 – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: MUDANÇA DE
PARADIGMA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID 19

construção de uma rede de compartilhamento de experiencias de
ensino entre educadores de todo o país, sem falar na
conscientização da aprendizagem contínua dos docentes e
principalmente ter consciência de que as aulas online não são a
mesma coisa que asaulas presencial. (SILVA, 2020).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final desse estudo concluímos que a relevância da
discussão e reflexão sobre os desafios da educação a distância
durante a pandemia do Covid 19, foram responsáveis pela quebra
de paradigmas e preconceitos contra essa modalidade de ensino,
ao mesmo tempo que alertou para a urgência da formação de
professores preparados para a utilização das TIC’s.
Dessa forma, apresentamos algumas considerações com
relação ao ensino remoto no Brasil, o trabalho docente e o contexto
pandêmico.
Confrontada com desafios cada vez mais complexos
decorrentes nos últimos anos, a EaD tem mostrado que veio para
ficar e fazer parte da vida das pessoas que desejavam cursar um
ensino superior e, que por inúmeras razões não puderam, ao
mesmo tempo que chamou a atenção para a necessidade de
maiores investimentos na área de TICs e na formação docente.
Com a realização deste trabalho ficou evidenciado a
importância do ensino em EaD noBrasil. Desejamos que o nosso
país se desenvolva em várias áreas, mas em conhecimento é o
nosso maior desejo. Sabe-se que a base do desenvolvimento de
uma nação é a Educação, para isto acontecer é necessário dar
oportunidades a todos, e vemos que o ensino a distância veio para
promover isto.

108

CAPÍTULO 6 – EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA E DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: MUDANÇA DE
PARADIGMA ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID 19

Podemos tecer ainda, como considerações que o cenário
pandêmico que tem afetado a todos seguimentos, afetou também
a educação, levando instituições de ensino superior a utilizarem
cada vez mais as TICs ao mesmo tempo que substitui as
tradicionais habilidades acadêmicas por metodologias inovadoras
e habilidades necessárias para a formação de profissionais de
excelência.
Assim, os assuntos pesquisados aqui nos fizeram pensar
na relevância da educação adistância, o trabalho docente remoto,
o contexto pandêmico e a aprendizagem no país. Procuramos
ainda, apresentar estes elementos porque consideramos essenciais
nos dias de hoje.Dessa forma, é importante destacar o histórico da
EaD no Brasil, antes criticado e hoje reconhecido pelos avanços no
campo educacional, o que tem incentivado investimentos nesta
área promissora. Afinal a EAD proporciona oportunidades de
aprendizagem e formação tanto para jovens quanto para
profissionais que desejam se aperfeiçoar ou se profissionalizar em
uma nova área de conhecimento.
Espera-se que as informações contidas neste artigo
possam interessar aos leitores e a partir da leitura ousem a dar
continuidade a esta pesquisa que consideramos essencial no
contexto educacional, esperamos ainda, que estes assuntos
possam contribuir para a realizaçãode novas pesquisas e estudos
aprofundados sobre o tema.
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RESUMO

O mundo sabe que o ano de 2020 foi repleto de problemas causados pela pandemia do
Covid-19. O planeta se viu diante de um vírus que necessitava ser repelido. Outras
pandemias já aconteceram, mas muitos que hoje vivem, jamais conheceram de perto os
danos causados por uma. Entre tantos afetados, a educação precisou buscar altenativas
para que o ano letivo não fosse prejudicado. Sendo assim, escola e família, como partes
fundamentais para o desenvolvimento e trajetória de vida das pessoas, enfrentaram os
desafios e se harmonizaram em prol de objetivos comuns. Neste trabalho, foram
destacadas as contribuições da parceria entre escola e família no contexto dos anos
iniciais, enfatizando o trabalho dos professores, o uso das (TICs) tecnologias de
informação e comunicação, a nova realidade dos estudantes e a ausência de recursos
para o acompanhamento das aulas remotas, assim como a falta de internet. Esta pesquisa
tem como objetivo, analisar a parceria entre escola e família durante a pandemia de 2020.
Como metodologia, este trabalho é bibliográfico, com natureza qualitativa e descritiva.
Palavras-chaves: Escola. Família. Pandemia. Parceria. TICs.

INTRODUÇÃO
Devido a pandemia da Covid-19/Coronavírus, a educação
mundial está enfrentando grandes desafios. No Brasil, a situação
exigiu rapidez e muito trabalho de políticos e gestores públicos, que,
seguindo o exemplo de muitos países, optou pelo fechamento de
escolas públicas e particulares, setornando uma realidade nacional.
A pandemia pelo Coronavírus, exigiu um isolamento social
para tentar impedir o avanço da transmissão do vírus e fez uma
alteração na rotina previsível de todos, afetando a crianças, jovens
e adultos.
A necessidade de ficar em casa, incubiu muitos pais a
atentarem para a aprendizagem dos filhos, assim como mantê-los
ocupados, para que estes, não sentissem o peso do isolamento
social. Não é fácil fazer com que as crianças entendam que não
estão de férias e que as aulas estão acontecendo dentro de seus
próprios lares, sugerindo ou exigindo que os pais criem uma rotina
diária e mantenham os horários da dormida, alimentação,
descanso, das tarefas escolares e de brincar.
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Nos dias atuais a participação dos pais na vida escolar dos
seus filhos, ganha um papel ainda mais importante, pois com o
confinamento em razão da pandemia, as escolas estão fechadase
sendo adotado o ensino remoto, o que tem surgido inúmeras
preocupações, tendo que reinventar hábitos escolares para
atender aos educandos de forma que eles se sintam acolhidos,
procurando métodos de interagir da melhor forma possível para
que o aluno possa se sentir próximo do professor e que não haja
tanta evasão nas escolas.
Apesar de ser um momento difícil para todos, a participação
dos pais na vida dos filhos é muito relevante, pois agora realmente
estão cumprindo com o dever na participação, não só na vida
escolar, mas na vida de um modo geral. É fundamental o papel que
os pais estão cumprindo no ensino remoto, proporcionando aos
filhos a oportunidade de continuar a desenvolver suas atividadese
adquirir os conhecimentos necessários e nesses tempos difíceis,
onde as aulas acontecem dentro de suas próprias casas, estão
cumprindo com o seu dever de participação na vida escolar do filho
aluno. Através desse acompanhamento pode-se andar de mãos
dadas e vivenciar a parceria famíliaX escola.
Quanto ao desenvolvimento escolar os professores têm se
reinventado, agindo de todas as formas para continuar com seus
ensinos, mas é preciso também que os pais intensifiquem a sua
participação na vida escolar dos seus filhos para que os mesmos
possam dar continuidade a seus estudos e desenvolver seus
conhecimentos. Para muitos, as aulas remotas são novidades e
chegam a ser desafiadoras. Diante de todo o exposto, surge um
questionamento: quais atitudes entre Escolae família, devem ser
prioridades para que ambas vençam os desafios e efetivem a
harmonia da parceria durante o período pandêmico de 2020 no
contexto dos anos iniciais se estendendo para osdemais períodos
escolares dos educandos?
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Esta pesquisa, de forma geral, objetiva analisar a parceria
entre escola e família durante a pandemia de 2020, assim como:
entender como a educação e seus sujeitos foram afetados com o
isolamento social; analisar os problemas enfrentados pelos
educadores durante o afastamento da sala de aula física e
identificar os problemas e satisfações dos professores, famílias e
alunos.
A metodologia do trabalho, de cunho bibliográfico, se
desenvolveu através de análises daspublicações do ano em curso,
com natureza qualitativa e descritiva. Vários autores contribuíram
para o desenvolvimento deste trabalho, tais como: Sanches (2020),
Junqueira (2020): Silva (et al, 2020), Santaela (2008) e Scuisato
(2016).

A EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE
PANDEMIA/2020
O mundo já enfrentou várias pandemias, como: a do
HIV/Aids em 1981 e está ativa até os dias atuais, mas de certa
forma, controlada por remédios e prevenção; H1N1 ou gripe A
(2009- 2010), também conhecida como gripe suína, começou no
México, na América do Norte, sendo muito infecciosa, parecida
como uma gripe comum, mas podendo evoluir para uma
pneumonia; AGripe de Hong Kong acontece entre os anos de 1968
a 1969; Mais uma vindo da Ásia, a Gripe aviária (1956-1958) e a
Gripe espanhola (1918-1920).
Muitas escolas e universidades fecharam suas portas em
todo o Brasil e em muitos países devido a Covid-19, a pandemia do
novo coronavírus. Tal atitude, teve a intenção de impedir o avanço
da doença, diminuindo o contágio. O Banco Mundial publicou um
relatório afirmando quemais de 1,5 bilhões de alunos ficaram sem
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estudos presenciais em aproximadamente 160 países (EVOLUA,
2020).
Tendo em vista o cenário confirmado pelo Banco Mundial,
muitos diretores foram em busca de saídas urgentes para dar
continuidade às atividades escolares. Sendo preciso recorrer a
instrumentos de suportes remotos de ensino para introduzir novos
métodos, apoiados em nas tecnologias de comunicação e
informação (TICs), pois de repente, tudo mudou, e o ano letivo não
podia ser comprometido, as aulas não podiam parar, assim sendo,
as aulas presenciais tiveram que ser substituídas por outra
modalidade de ensino: remota e à distância (EAD). Essas
modalidades, obrigaram não somente os educadores, mas também
aos estudantes, a um aprendizado rápido de novas tecnologias,
essas, que contribuíram para o andamento do ano letivo.
Segundo as informações apresentadas pela UNICEF
(2020), cerca de 4,8 milhões de crianças e adolescentes, de 9 a 17
anos, não têm acesso à internet em casa, correspondendo a cerca
de 17% de todos os brasileiros nessa faixa etária. Sendo assim, o
EAD acaba sendo algo muito distante dessa realidade. Então, falar
sobre ensino remoto no Brasil não deixa de ser controverso, pois,
grande parte dos alunos não têm recursos necessários para que
acompanhem as aulas online. Os alunos que têm acesso à internet,
também encontram dificuldades, esforçando-se para aprender e
gerenciar o tempo dentro de seus lares. Crianças, jovens e dultos,
encontraram muitas dificuldadespara desenvolverem as disciplinas
para estudarem no modelo EAD ou remoto.
Os desafios enfrentados pela educação devido a Covid-19,
não são poucos, mas com o urtona saúde mundial, os estudantes se
viram diante de muitos. Confinados em casa, longe dos amigosda
escola, o estresse do isolamento, não somente os estudantes
enfrentam problemas, a família, certamente teve que conciliar
várias atividades, as cotidianas e as tarefas escolares dos filhos.
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Aos poucos, a educação foi se adaptando, assim como os
alunos e os professores, mas a realidade não mudou para os
estudantes que não possuem os recursos necessários para
acessarem as sua salas virtuais, tendo em vista que grande parte
não têm internet.

ESCOLA E FAMÍLIA: UMA NOVA RELAÇÃO
PROVOCADA PELA PANDEMIA
É evidente que as escolas estão padecendo com a situação
atual da educação, mas os pais eresponsáveis, também enfrentam
muitos problemas, assim como os alunos, que sofrem desde pela
comunicação on-line, por falta de internet até o afastamento do
espaço físico da escola e consequentemente a ausência dos
professores e colegas.
Sempre existiram desafios na relação escola/família, mas os
atuais, provocados pela pandemia do coronavírus, tanto para
educadores quanto para os familiares dos educandos, mas ambos,
estão efetivamente apoiando as atividades à distância e
coloborando para a adaptação às novas tecnologias.
Os professores são sempre cheios de ideias e diante desses
empecilhos têm usado a criatividade para que os conteúdos
cheguem aos alunos e apesar de tudo, a relação entre escola e
família melhorou durante a pandemia de 2020, ficando mais próxima
e colaborativa, tendo a família, participado mais da vida escolar e
despertado para com a educação dos filhos.
Antes da chegada do Covid-19, a escola sempre almejou
que as famílias fossem mais presentes e participativas. Diante do
cenário atual, com as relações fortalecidas, escola e professores
concordam que ao retornarem às aulas presenciais, as famílias
valorizarão mais a escola.
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Para Sanches (2020):
“Os pais e responsáveis estão vendo a dificuldade que
é para colocar boa parte dos alunos para fazer uma
tarefa escolar. O desafio é grande e só agora eles se
deram conta disso. Muitos deles, penso eu, achavam
que era só chegar na sala de aula, abrir o livroe estava
tudo certo. A quarentena deixou claro que famílias e
escolas precisam estar unidos em torno de um mesmo
objetivo: a educação das crianças” (SANCHES, 2020,
p. 03).

Acredita-se que a relação positiva entre família e escola
poderá ser um dos presentes deixados pela pandemia, pois os
educadores estão penetrando nos lares de seus alunos através da
internet e muitas vezes conhecendo as dificuldades que enfrentam.
Da mesma forma, os pais estão conhecendo melhor, muitos nem
conheciam, os professores dos filhos e de valorizar os trabalhos
desenvolvidos por eles, já que em ocasiões diversas, foram
ausentes.
Segundo Junqueira (2020):
“Dessa aproximação, o entendimento de que família e
escola podem mais se caminharem juntos começa a
ganhar força, não mais da boca para fora, mas, sim, a
partir de uma experiência vivida. Se essa parceria tem
sido possível em ambientes virtuais e num momento
tão difícil, imaginamos que, na volta às aulas, será
possível aproximar as famílias ainda mais da escola,
por meio de propostas lúdicas que envolvam pais e
filhos” (JUNQUEIRA, 2020, p.03).

A parceria família e escola deve ser constante, pois ambas,
têm o mesmo objetivo, contribuircom o desenvolvimento dos seus
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alunos/filhos e que esses, possam participar de uma sociedade
justa, cumprindo seus direitos e deveres Para isso, devem caminhar
juntas, quer seja nos ambientesvirtuais ou presenciais.
Educação não existe sozinha, é uma ação de muitos atores,
e nela estão envolvidos, escola, professores, alunos e as famílias; se
já são fundamentais e determinante em tempos de aulas normais
(presenciais), ganha muito mais importância nesse período
pandêmico. Uma prática dessa magnitude exige acompanhamento
e pequenos ajustes que se fazem necessários, de forma
permanente. A constância de propósito definida pela equipe que
coordena as atividades e o acompanhamento das ações em curso,
um desafio nunca antes enfrentado, mostra que, com o
envolvimento e participação de todos, as ações vem atingindo os
objetivos esperados.

A SITUAÇÃO DOS PROFESSORES EM
TEMPOS DE PANDEMIA
O mundo vive em constante transformação digital e essa
evolução vem acontecendo já há bastante tempo e a velocidade do
uso tecnológico influencia o mundo inteiro. O mundo se comunicae
consome mídias sociais, as empresas funcionam através aplicativos
que agilizam os sistemas de gestão, assim como as relações com
seus clientes e fornecedores. A educação também vive uma
mudança constante, através do ensino à distância, faz uso das TICs
para atender o seu público, participando dos novos processos de
ensino e aprendizagem.
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Conforme Silva (et al, 2020):
Com a popularização da tecnologia digital,
experimentamos uma relação sem precedentes entre
quantidade, velocidade e métodos de criação e
disseminação de informações, alcançando inúmeras
trocas, mudanças sociais e culturais, promovendo o
surgimento de novas formas de pensar, sentir, agir e
viver juntos. A existência dessas tecnologias no
cotidiano das pessoas sempre foi um fator de
mudança e formação de novos hábitos (SILVA, et al,
2020, p. 17).

É fato que as TICs cada vez mais fazem parte do cotidiano
de todos, fazendo parte do processo de transformação cultural. Os
educadores também fazem parte do processo e são incentivados a
inovarem suas metodologias de ensino, a manter-se informados e
criar novas conexões.
Para Santaela (2008):
Documentos em forma de textos, imagens, sons e
vídeos reproduzidos com auxílio de softwares e
hardwares dos computadores foram um dos motores
da
(r)evolução
tecnológica
contemporânea,
produzindo mudanças sociais e outros hábitos nos
quais todos podem ser autores e emissores no
compartilhamento de projetos e ideais no modelo
todos-todos. Os sites passaram a compor o cotidiano
dos internautas, que navegam pelo ciberespaço com
movimentos livres, toques e clicks dos mouses, no
intermédio harmônico entre os sistemas lineares e
não lineares dos espaços de conversas textuais,
sonoras e visuais na produção de culturas
(SANTAELA, 2008, p.113).
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A maioria das inovações e melhorias são provenientes das
necessidades. Por causa da pandemia, os envolvidos na educação,
tiveram que se buscar e se apropriar rapidamente de meios
tecnológicos para assumirem a responsabilidade de mediar os
conteúdo pedagógico aos alunos.
Diante desse quadro, foi preciso rapidamente reinventar e
ressignificar a prática pedagógica desenvolvida nas escolas
buscando formas para garantir a continuidade da aprendizagem
dos alunos. A readequação do planejamento, com a urgência
requerida, foi uma estratégia paraassegurar o direito universal à
educação, conforme prevê a legislação vigente, por meio de um
conjunto de ações que chamamos de atividades não presenciais.
Uma das formas encontradas para que o aluno que está em
casa continue aprendendo, foi a disponibilização de atividades
impressas e a utilização de tecnologias. Existem várias plataformas
que podem auxiliar o docente no processo de ensino e
aprendizagem e os professores podem ofertar um ambiente
colaborativo. “A inserção de novas tecnologias nas escolas está
fazendo surgir novas formas de ensino e aprendizagem; estamos
todos reaprendendo a conhecer, a comunicar-nos, a ensinar e a
aprender, a integrar o humano e o tecnológico.” (SCUISATO, 2016,
p.20).
O uso frequente destas plataformas demanda do professor
uma atitude mediadora e por artedo aluno uma postura ativa, pois
essa dualidade proporciona uma interação produtiva. Diferente do
convívio em sala de aula, no formato presencial, e neste tempo de
isolamento, esta nova interação,ofertada de forma abrupta, pede,
tanto do professor como do aluno uma atitude proativa. De posse
desta visão, a escolha de uma plataforma que pudesse espelhar
de forma virtual a sala de aula, buscou-se nos dados de acesso a
internet, ao computador e a inferência do uso de celulares, uma
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plataforma amiga aos dois principais atores, o professor e o aluno
(SILVA, et al, 2020, p. 27).
Esse cenário contribuiu para que um processo que
demoraria a se concretizar, aconteceu em um curto espaço de
tempo, pela necessidade, professores e alunos foram inseridos em
uma nova forma de ensinar e de aprender. Apesar disso, houve
ganhos importantes para a educação, pois todoesse aprendizado e
todas as interações entre educador e educando não mais será
restrita à sala de aula, pois certamente não abrirão mão da
tecnologia como meio de apoio e facilitador do ensino e
aprendizagem e da assimilação do conteúdo.

A SITUAÇÃO DOS PAIS EM TEMPOS DE
PANDEMIA
É de elevada importância, a participação dos pais na vida
escolar dos seus filhos. Além de fortalecer o aprendizado, estimula
o filho a ser esforçado e a buscar o melhor, por saber que há o apoio
de sua família.
Em todos os momentos da vida da criança é necessário o
estímulo e o apoio dos pais na vida escolar, por muitas vezes, a
família se dispersa e deixa a educação somente a cargo da escola e
professores, acarretando diversos problemas na vida escolar
daquele aluno. É necessário que haja um engajamento, boa
comunicação entre os pais, escola e professores. Com essa
interligação, facilita o desenvolvimento da aprendizagem, para isso
é preciso adotar hábitos para intensificar uma boa relação,
participar das reuniões, um momento de grande relevância, para
opinar e discordar dedecisões pedagógicas na vida dos filhos, e em
todos os aspectos, físico, motor e psicológico, demonstrar
segurança, cuidados, afeto, criar momentos agradáveis, como
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passeio em família, estabelecer uma oficina de estudo, mas não
esquecer de cronometrar o tempo para cada atividade incluindo a
diversão.
Os filhos necessitam de proteção, aconchego e de um
ambiente familiar afetivo, pois é essencial para um
desenvolvimento saudável ao longo da vida. O real significado
desse laço criadopelo homem nunca foi tão necessário. Para Vaz
Serra (1999):
"A família tem, como função primordial, a de
proteção, tendo, sobretudo, potencialidades para dar
apoio emocional para a resolução de problemas e
conflitos, podendo formar uma barreira defensiva
contra agressões externas ajudandoa manter a saúde
física e mental do indivíduo, por constituir o maior
recurso natural para lidar com situações
potenciadoras de estresse associadas à vida na
comunidade (VAZ SERRA, 1999, p.04).

A visão do referido autor, mesmo sendo no século
passado, é bastante atual, no que serefere ao que se espera da
família. No momento em que o mundo luta contra a pandemia do
novo coronavírus, onde milhões de pessoas foram obrigadas ao
confinamento dentro de seus lares.Passada a pandemia do novo
coronavírus, lições terão de ser aprendidas. Conforme Assis
(2020):
A principal será a união, ainda que a distância. As
pessoas são muito individualistas e, mesmo neste
momento ruim, espero que se unam. Acho que todos
estão entendendoum pouquinho do papel que têm na
vida das outras pessoas. E o papel que têm na própria
vida. Tenho refletido muito sobre isso e vejo muitos
pensando a respeito. Talvez, a gente saia disso com a
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mentalidade diferente, mais evoluída sobre a atuação
social de cada um (ASSIS, 2020, p. 01).

A rotina foi alterada, o tempo da presença uns com os
outros, aumentou. Que a família reveja seu comportamento e
adote um novo modelo de relacionamento, aprendendo lições,
corrigindo os erros, perdoando as falhas ou refazendo ou
fortalecendo os laços. Além disso, é necessário manter a harmonia
e buscar a calma neste momento.
Lar com harmonia e compreensão são essenciais, mas é
preciso falar de um outro ponto não pensado pela pandemia, tendo
em vista que ela ataca sem alvos precisos: existem pais que não
sabem ler e escrever, que não têm acesso à internet, sem
computadores ou sequer tem um aparelhosimples de celular.
Há muitas pessoas que nunca ouviram falar em pandemia e
que não frequentaram escolas ou deixaram de estudar há muito
tempo. Hoje, estão tendo que ensinar os seus filhos em casa, sem
recursos, como internet, por exemplo. Para Carvalho (2020):
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostram que no Brasil existem pelo menos
11,3 milhões de pessoas analfabetas. Além do desafio
da alfabetização, essas mães e pais em muitos casos
também precisam lidar com a falta de internet para as
crianças estudarem em casa através das aulas
remotas fornecidas por escolas durante a pandemia
(CARVALHO, 2020, p.01)

Infelizmente, o exposto pelo autor, ainda é uma realidade
muitas famílias estão enfrentandodificuldades em acompanhar as
atividades dos filhos, pois quando não sabem ler, também não
acessam a internet. Sendo assim, é angustiante para muitos pais
não poderem acompanhar a rotinada educação dos filhos.

125

CAPÍTULO 7 : ESCOLA E FAMÍLIA: DESAFIOS E HARMONIA DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO
DE 2020 NO CONTEXTO DOS ANOS INICIAIS

SALA DE AULA VIRTUAL: PROBLEMAS E
SATISFAÇÕES
As escolas e faculdades de todo o país fecharam as portas
físicas, mas ainda não estão certos do retorno. Muitos
consideraram que o ano letivo estaria perdido. Acredita-se que em
todo o planteta aproximadamente 1 bilhão de estudantes ficaram
sem aula (RAMOS, 2020). As providências tomadas para a
educação não sofrer prejuízos, foram mediadas com o uso das TICs,
com plataformas on-line, nas quais os alunos conseguem acessar os
conteúdos e interagir com os colegas e professores, através das
aulas virtuais.
Tendo que cumprir a política de distanciamento,
professores e alunos se viram com a necessidade de utilizar
ferramentas digitais para substituir as aulas presenciais. Diante
disso, as carências da educação e das famílias, foram expostas,
como: a falta de formação específica dos educadores, a falta de
acesso dos estudantes a recursos tecnológicos, como
computadores, tablets einternet.
Mas há resultados positivos conquistados pelo uso de
estratégias traçadas por escolas e professores apresentados
através das aulas remotas. Ofertar uma plataforma de apoio virtual
aos alunos e professores para repor as aulas presenciais foi uma
opção que não desestimulou a grande maioria da comunidade
escolar, pois acredita-se que ao término do isolamento social e
retorno dasaulas presenciais, não haverão danos irrecuperáveis ao
ensino aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia de 2020 pegou a todos de surpresa,
envolvendo todas as áreas responsáveis pelo bem estar,
desenvolvimento e segurança das pessoas. Em se tratando da
educação, muitos países enfrentam problemas para não
comprometer o ano letivo, optando pela realização das aulas
remotas e estas, sofrendo dificuldades devido as desigualdades, o
pouco acesso aos insumos tecnológicos, o nível de escolaridade dos
próprios pais, os conflitos familiares, como a falta de emprego.
Em outro ponto se pode aprender muito com tudo isso e
está relacionado à promoção de uma educação plena para a vida
inteira. Os países precisam de uma educação que promova o
desenvolvimento de novas habilidades e competências para
enfrentar os tempos atuais, que vai além das questões
tecnológicas.
Sabe-se que atualmente a informação está ao alcance de
poucos toques, tudo acontece muito rápido. E sendo assim, em
pouco tempo, o mundo se deparou com a chegada da Pandemia
pelo Coronavírus e causou alterações das atividades escolares e
mudanças profundas na forma que os estudantes e o professores
veem a educação. Por outro lado, o impacto positivo é o aumento
da aprendizagem da cultura digital.
Devido a urgência, a comunidade escolar emergiu em um
mundo de conhecimentos e competências. A tecnologia hoje é
onipresente em diversos aspectos, desde a maneira como se
acessa, se busca e troca conhecimentos e informações, bem como
na forma que se comunica, fazer bom uso dessa tecnologia em seu
favor, para facilitar a forma como se relaciona e ensina,
proporcionando ganhos significativos.

127

CAPÍTULO 7 : ESCOLA E FAMÍLIA: DESAFIOS E HARMONIA DURANTE O PERÍODO PANDÊMICO
DE 2020 NO CONTEXTO DOS ANOS INICIAIS

Evidenciou-se que é necessário uma formação ampla para
dar condições aos educadores no uso de instrumentos
tecnológicos e pedagógicos para manter a escola propícia a realizar
atividades não presenciais e conseguir resultados positivos para o
processo de aprendizagem. Hoje, é preciso usar as novas
tecnologias em harmonia com as aulas presenciais e equilibrar o
ensino presencial com o ensino virtual. Existem muitas discussões
sobre o uso do ensino mediado por tecnologias e a pandemia
ensinou que as modalidades podem se harmonizarem em favor de
um projeto pedagógico que atenda as necessidades da educação.
É vital, repensar a parceria entre a escola e os pais na vida
escolar dos estudantes. Os pais, estão cada vez mais
sobrecarregados por diversas atividades e transferem para a
escola o seu dever de educar os filhos. Especialistas estão
preocupados com o impacto da pandemia na vida das crianças e dos
jovens e quais serão as consequências a partir de agora. Muitos
estão fragilizados, pois o coronavírus paralisou a todos, expondo as
fragilidades tanto da escola como da família, assim como a
necessidade de investimentos em tecnologias diversas por patê
dos governantes.
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RESUMO

No presente artigo abrangemos algumas considerações acerca do impacto da pandemia
do Covid-19 na saúde física e mental, na economia, na política, na cultura, nas relações
sociais e na educação. O objetivo principal é analisar e compreender os impactos do
confinamento domiciliar, como medida de contenção, em função da pandemia de Covid19, no desenvolvimento da aprendizagem das crianças, com ênfase nos sujeitos que já
manifestavam algum tipo de dificuldade de aprendizagem ou transtorno de
aprendizagem. São abordadas neste artigo, questões pertinentes sobre o processo de
aprendizagem e as barreiras que decorre deste processo, com ênfase no contexto atual
de crise pandêmica. Como fundamentação teórica para discutir o processo de
aprendizagem, assim como a situação de crise, fez-se uso de pensamentos de autores
renomados como Nóvoa (2020); Taylor (2019); Bossa (2011, 2009, 2007); Santos (2010);
Ciasca (2004); Vygotski (2001); entre outros. Por fim, realizamos algumas reflexões a
respeito da atuação do psicopedagogo no contexto de pandemia e suas contribuições e
estratégias para potencializar a capacidade de aprender de cada indivíduo.
Palavras-Chave: Pandemia do Covid-19. Dificuldade de Aprendizagem. Aulas remotas.
Psicopedagogia.

INTRODUÇÃO
Diante ao atual cenário vivenciado no Brasil e no mundo,
onde destaca-se uma grande emergência de saúde pública (Covid19) que vem atingindo tantas outras áreas essenciais para a vida
em sociedade, observa-se a necessidade de uma discussão sobre o
assunto.
O presente trabalho tem como objetivo analisar e
compreender os impactos do confinamento domiciliar, como
medida de contenção, em função da pandemia de Covid-19, no
desenvolvimento da aprendizagem das crianças, com ênfase nos
sujeitos que já manifestavam algum tipo de dificuldade de
aprendizagem ou transtorno de aprendizagem.
A pandemia da Covid-19 sobressaltou-se e desorganizou a
sociedade em todo o mundo. Prontamente quase tudo parou, e
milhões de alunos ficaram sem aulas.
De acordo com a UNESCO (2020), universidades e escolas
de 188 países fecharam suasportas já no dia 4 de março, atingindo
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alunos da Educação Infantil ao Ensino Superior, sendo ao todo
1.576.021.818
estudantes
impactados
imediatamente,
aumentando gradativamente à medida que o vírus do Covid-19
passou a alastrar-se de forma pandêmica em muitos outros países,
como o Brasil.
Embora nesses últimos meses tenham surgido trabalhos
relevantes sobre o assunto de forma geral, ainda há escassez no
que diz respeito à relação da educação com a pandemia, o que
viabilizou a elaboração desse projeto de pesquisa. Desta maneira,
fez-se necessário e importante, no contexto atual, um estudo mais
aprofundado acerca da aprendizagem e o progresso de crianças
com dificuldade de aprendizagem ou transtorno de aprendizagem
duranteo tempo de crise pandêmica.
Desta forma, este trabalho, certamente, será de grande
relevância não só para a área da educação, como também para
diversas outras onde o aprender esteja inserido, para compreender
o contexto no qual estamos inseridos e, através de um olhar
psicopedagógico, perceber a criança como indivíduo participante
dos processos histórico, social e cultural em uma sociedade.
A metodologia deste trabalho foi de cunho qualitativo,
elaborado através de leituras feitas em livros e pesquisas em sites
oficiais atualizados para melhor construção. As contribuições de
Nóvoa (2020); Taylor (2019); Bossa (2011, 2009, 2007); Santos
(2010); Ciasca (2004); Vygotski (2001) também foram de grande
relevância.
Para a construção desse estudo, foi utilizado também o
procedimento metodológico da pesquisa bibliográfica, em que de
acordo com Gil (2002, p. 44 -5), “A pesquisa bibliográfica é
desenvolvida com base em material já elaborado, constituído
principalmente de livros e artigos científicos”. Contudo, a pesquisa
de caráter bibliográfico possibilita o aprofundamento do
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referencial teórico pesquisado, ou seja, expande os conhecimentos
e as análises estabelecidas.
O artigo organizar-se-á em capítulos onde, inicialmente,
será discorrido sobre a situação de pandemia causada pelo vírus
SARS-COV-2 (Corona Vírus), analisando sua propagação inicial,
bem como as múltiplas dimensões da crise, como seus impactos na
saúde física e mental, na economia, na política, na cultura, nas
relações sociais e na educação. Logo em seguida, dar-se-á ênfase
sobre a aprendizagem, que ocorre em diversos espaços ao longo da
vida.
É uma atividade individual que se desenvolve dentro
de um sistema único e contínuo,operando sobre todos
os dados recebidos e tornando-os revestidos de
significado. Esteato não é limitado à intenção ou ao
esforço para reter itens ou habilidades
deliberadamente repetidas de momento a momento,
mas se amplia na qualidade do aprendido, no grau de
abstração e com o transcorrer da idade. (CIASCA,
2004 P. 24)

A aprendizagem deve ser vista como uma atividade de
indivíduos e grupos, que acontececontinuamente e implica a ação
de sistemas que intervém no sujeito, sendo estas ações interrelacionadas às relações, aos códigos culturais e linguísticos, que é
desenvolvido à medida em que ele se incorpora à sociedade
(BOSSA, 2007)
A psicopedagogia é uma área que estuda e lida com o
processo de aprendizagem e comos problemas dele decorrentes,
denominado de Dificuldade de Aprendizagem ou Transtorno de
aprendizagem. Ao longo deste trabalho, buscou-se descrever a
diferença entre os termos distúrbios\transtornos de
aprendizagem e dificuldades de aprendizagem que, muitas vezes,
sãovistos de forma errônea como sinônimos.
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Findando o capítulo consecutivo, buscou-se identificar os
impactos da pandemia na educação, analisando a Educação
Remota, meio viável que assegura o direito à educação e
cumprimento do distanciamento social como medida de
contenção do novo Corona Vírus, a partir de um olhar
psicopedagógico, considerando as possibilidades, as barreiras que
dificulta a aprendizagem e propondo estratégias e modos de
ressignificação do trabalho psicopedagógico.A partir dos estudos
teóricos e análise de dados relacionados à situação atual de
pandemia no Brasil, conclui-se que o psicopedagogo é um
profissional de extrema importânciana busca por estratégias que
atenuem os impactos advindos da pandemia e afetam diretamente
no processo de aprendizagem dos alunos identificando e
amenizando as barreiras que dificultama aprendizagem. Atuando
em diferentes espaços e tempo, este profissional, em conjunto
com demais profissionais, busca ressignificar sua prática e
contribuir para a superação das dificuldades.

ALÉM DA SAÚDE: OUTROS IMPACTOS DA
PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL E NO
MUNDO
Em dezembro de 2019, foram registrados na cidade de
Wuhan, na China, um número crescente de casos que envolviam
pneumonia grave. E em 31 de dezembro foi descoberto que os
casos registrados estavam relacionados a um novo agente do
Corona vírus. Corona vírus é uma família de vírus que causa
infecções respiratórias.
A Covid-19 é uma doença causada pelo Corona vírus SARSCOV-2. A sigla COVID significa Corona Vírus Disease (Doença do
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Coronavírus), enquanto “19” faz referência a 2019, ano em que o
governo chinês a divulgou publicamente.
Em 30 de janeiro de 2020, a OMS caracterizou o evento,
originado na China, como uma Emergência de Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII), que conforme Regulamento
Sanitário Internacional, seria este o mais alto nível de alerta da
Organização.
Em 11 de março de 2020, com mais de 118 mil casos
registrados e 4.000 óbitos no mundo, a OMS passou então a
caracterizar a Covid-19 como uma pandemia. O crescimento do
número de casos de pessoas que foram contaminadas com o vírus,
vem aumentando exponencialmente no mundo todo.
Uma pandemia é um surto global de uma doença.” As
pandemias são epidemias de larga escala que se espalham pelo
mundo “(TAYLOR, 2019). A pandemia do novo coronavírus (Covid19) é considerada uma grande emergência de saúde pública
enfrentada por diversos países. Além das preocupações quanto à
saúde física, advém destas outras grandes inquietações que se
evidenciam no decorrer dos meses de enfrentamento.
Com elevada transmissibilidade, a Covid-19 tanto pode ser
assintomática, como também apresentar diferentes sintomas com
intensidades diversificadas como síndrome gripal, desconforto
respiratório, Síndrome Respiratória Aguda Grave, perda recente
do olfato ou paladar, dor muscular, cefaleia, entre outros, e em
alguns casos morte.
O número de casos vem majorando de forma
demasiadamente crescente em diversospaíses. Atrelado aos casos
infectados, está uma grande porcentagem de óbitos advindos da
doença Covid-19.
Diante aos números em elevação, a OMS mantém a
orientação dada desde o princípio da classificação da doença como
pandemia global, como avaliação dos recursos necessários para

136

CAPÍTULO 8 – PANDEMIA DO COVIDCOVID-19 E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM:
APRENDIZAGEM UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO

identificar, isolar e cuidar de casos e impedir a transmissão, o uso
de máscaras e a necessidade de isolamento social conforme a
situação de cada país.
Como medida de contenção da transmissão da doença,
foram adotadas inicialmente diversas estratégias, sendo as
principais o isolamento e quarentena, conceituados e considerados
pela Lei Brasileira 13.979\2020, em seu art. 2º como:
I- Isolamento: separação de pessoas doentes ou
contaminadas, ou de bagagens, meiosde transporte,
mercadorias ou encomendas postais afetadas, de
outros, de maneira a evitar a contaminação ou a
propagação do Corona vírus;
II - Quarentena: restrição de atividades ou separação
de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas
que não estejam doentes, ou de bagagens,
contêineres, animais, meios de transporte ou
mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira
a evitar a possível contaminação ou a propagação do
coronavírus.

A realização de quarentena é uma medida
comprovadamente eficaz contra a disseminação do vírus e
contribui para a diminuição de novos casos (LIN, PENG & TSAI,
2010IN HOLANDA. 2020) (OMS).
As abordagens utilizadas para lidar com a doença, são
diversificadas em todo o mundo, variando sua intensidade de
acordo com a situação específica do país. Entre elas, sobressai o
distanciamento social ou confinamento domiciliar de uma parte da
população ou de todo o país.É fato que a Pandemia do COVID-19 é
uma grande emergência de saúde que vem afetando diversos
países. Entretanto, há de se mencionar que a intensidade desta,
vem acarretando diversos outros impactos no Brasil e no mundo.

137

CAPÍTULO 8 – PANDEMIA DO COVIDCOVID-19 E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM:
APRENDIZAGEM UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO

Com quarentena, isolamento (separação de pessoas
doentes das não doentes) e distanciamento social (redução da
interação entre as pessoas), como métodos, até então, mais
eficientes na tentativa de supressão da doença, com as incertezas
quanto ao findar destas medidas e a ausência de uma vacina
comprovadamente eficaz, é inevitável que esta pandemia venha
produzindo grandes repercussões não apenas na área da saúde de
ordem biomédica3 e epidemiológica4, como em tantas outras áreas
também envolvidas e atingidas.
Estudos sobre as implicações nas mais diversas áreas em
decorrência da pandemia, ainda são escassos, mas apontam
repercussões negativas na saúde física e mental, na economia, na
política, na cultura, nas relações sociais e na educação.
A crise de saúde causada pelo Covid-19, está sendo
responsável pelo desencadeamentode outras crises, como a crise
econômica mundial, o que torna o cenário preocupante e os demais
setores da sociedade ainda mais vulneráveis.
O COVID-19 provocou um enorme choque mundial,
acarretando recessões acentuadasem muitos países. As previsões
de referência vislumbram uma contração de 5,2% do PIB globalem
2020 — a recessão global mais profunda em décadas. (WORLD
BANK, 2020)
As medidas não farmacológicas de contenção do novo
Corona Vírus, restringiram austeramente diversas atividades
econômicas, sobretudo, as dos setores de alimentação fora decasa,
turismo, transporte, entretenimentos (como shows, cinemas,
teatros, bares, restaurantes, eventos em geral),aviação, setor
esportivo, entre outros, (MINISTÉRIO DA ECONOMIA, 2020),
causando assim uma grande recessão no mercado financeiro e

3
4

Ramo da medicina que aplica princípios biológicos e fisiológicos na pesquisa e na prática clínica.
Ramo da medicina que estuda os diferentes fatores que intervêm na difusão e propagação de doenças.
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impactos diretos no emprego e renda da população de modo geral,
em diversos países.
Diante a isto, percebe-se um quadro preocupante em torno
de um futuro incerto, com iminência do aumento no número de
pessoas em extrema pobreza, visto que a população de baixa renda
venha sendo a mais atingida até então.
Como forma de atenuar os efeitos nocivos desta crise, o
governo buscou promover algumas ações, destinadas à população
com maior vulnerabilidade social, às empresas e trabalhadores, de
modo geral, e apoio aos estados e municípios. Dentre medidas
como repassesaos estados e municípios, medidas provisórias para
manutenção das empresas e empregos, liberação de liquidez,
isenção do pagamento da conta de luz pela população mais pobre
etc, destaca-se o Auxílio Emergencial, com mais de 65 milhões de
beneficiários, conforme amplamente divulgado pela mídia.
Em concomitância ao exposto acima, o mundo vem
defrontando também com uma imensa imprevisibilidade no campo
educacional, conseguinte das medidas de contenção da Pandemia
do novo Coronavírus. Para evitar a propagação do vírus, os
governos no mundo todo fecharam temporariamente as
instituições educacionais em todos os níveis de ensino,
suspendendo atividades presenciais, afetando, assim, cerca de
90% da população estudantil domundo. (UNESCO, 2020).
Muito se evidencia e se discute sobre os impactos na
economia, na educação e os impactos diretos na saúde física do
indivíduo contaminado com o Corona vírus SARS-COV-2,
entretanto, os efeitos na saúde mental têm potencial ainda mais
alastrantes, uma vez que podemadvir da doença propriamente dita,
como também das medidas utilizadas para sua contenção.
Corroborando com esta afirmação (WEIR et al., 2020a)
considera que a crise deve ser analisada sob o ponto de vista
epidemiológico e, também, psicológico, uma vez que a mesma pode
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experienciar alterações cognitivas, emocionais e comportamentais
(BARROS-DELBEN et al., 2020 Apud ENUMO, WEIDE,
VICENTINI, ARAUJO, & MACHADO, 2020).
As situações de pandemia costumam trazer grandes
estresses e desgastes psicológicos, uma vez que as alterações
biológicas provocadas pela doença podem alterar a estrutura e
comportamento do indivíduo, estendendo-se aos familiares,
sobretudo, aos que mantém contatodireto e à sociedade de forma
geral, que tem sua rotina transformada bruscamente. As crises
vivenciadas nos mais diversos setores da sociedade, interagem
entre si de maneira complexa, despertando na população um
grande temor, resultando em estresses e tensões.
Ao longo de nossa história, muitas outras situações de
pandemia foram vivenciadas. Dentre tantas outras, pode-se citar
aqui a Gripe Espanhola5, uma pandemia que iniciou em territórios
americano ou asiático em 1918 e, rapidamente, transferindo-se o
vírus de pessoa para pessoa, estendeu-se à todos os continentes
(UJVARI, 2012). Com alta letalidade e grande capacidade de
contágio, vitimou entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas, tendo
afetado 25%da população norte-americana (HAYS, 2005-p.385) e
no Brasil, somente na cidade de São Paulo, cerca de 22, 32% da
população, totalizando de forma geral em nosso país o registro
oficial de 35 mil mortos. (BARATA, {s.d.}). Da mesma maneira que
se dá atualmente com a pandemia do Coronavírus, outrora
também foram tomadas medidas de quarentena na tentativa de
conter o contágio, o que fez com que tenham sido proibidas as
aglomerações em diversos ambientes, como teatros, cinemas,
cemitérios e escolas, tendo, no caso da pandemia da gripe
espanhola, o ano letivo adiantado e os alunos aprovados sem
exame.
5
Doença causada por uma mutação do vírus influenza. Recebe o nome de gripe espanhola pelo fato de
que a imprensa espanhola ficou conhecida por divulgar as notícias sobre ela pelo mundo.

140

CAPÍTULO 8 – PANDEMIA DO COVIDCOVID-19 E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM:
APRENDIZAGEM UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO

Feitas essas considerações, é importante salientar que
embora com a pandemia causada pela COVID-19, viva-se fatos
semelhantes aos das épocas passadas, algumas comparações são
impertinentes, visto que muitas evoluções já aconteceram, no que
diz respeito à ciência, comunicação, locomoção e tecnologia, o que
deixa a população atual um pouco mais “armada”no combate à esta
doença.
Ademais, no período mencionado anteriormente, as
alterações provocadas nas emoçõeshumanas, embora existentes,
não eram significativas para a saúde, portanto, não era fator
preponderante, haja vista que somente no início do século XX, a
psiquiatria e psicologia começaram a galgar percursos sólidos que,
mais adiante, reverberaram na sociedade.
Considerado o precursor do estresse biológico, Hans
Seyler, definiu o termo estresse a uma reação fisiológica do
organismo em resposta a qualquer estímulo, denominando-a em
seguida como Síndrome Adaptação Geral (SAG), dividindo-a em
três fases, sendo a primeira areação de alarme, a segunda, reação
de resistência, e por último, a reação de exaustão. (SELYEH. 1959
Apud SILVA RM, GOULART CT, GUIDO LA, 2018). Estas reações
biológicas ao estresse são, desde o princípio, necessárias para que
o indivíduo de adapte às novas situações ao qual é exposto durante
a vida.
Entretanto, partindo para outra linha complementar de
análise, que mais adiante passoua ser considerada como Modelo
interacionista, Lazarus e Launier, definem estresse como qualquer
estímulo que demande do ambiente externo ou interno e que taxe
ou exceda as fontesde adaptação de um indivíduo ou sistema social.
(LAZARUS RS, LAUNIER S. 1978 Apud SILVA RM, GOULART CT,
GUIDO LA, 2018). Dessa maneira, os autores buscaram relacionar
aspectos biológicos e a relação com os fatores externos.
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Ainda nesse ínterim, corroborando com autores
mencionados, Vasconcelos define o termo estresse como um
processo psicofisiológico do organismo e a reação de estresse é o
comportamento manifestado pelo organismo ante o processo
desencadeado. (VASCONCELOS, 1992 Apud SILVA RM,
GOULART CT, GUIDO LA, 2018)
Encontrar-se exposto à uma realidade de pandemia, até
então desconhecida, implica a vivência de perigo e ameaça à vida e
diversos fatores dela, o que sujeita o ser humano à situação de
estresse.
De acordo com um artigo publicado pela Lancet Psychiatry
em março, diversas pesquisas foram realizadas na China durante o
surto do Covid-19, e encontrou-se importantes dados de
prevalência de transtornos mentais associados a este momento de
pandemia.
As pesquisas tiveram como alvo diferentes populações,
incluindo equipe médica, pacientes com COVID-19, alunos, a
população em geral, e populações mistas, a província de Hubei,
todas as províncias, municípios, e autônomos, regiões. Entretanto,
cabe destacar a pesquisa multicêntrica envolvendo 1563 equipes
médicas, no centro em Hospital Nanfang, Southern Medical
Universidade (Guangzhou, China) um dos locais de estudo, que
encontrou a prevalência de depressão (definida como uma
pontuação total ≥5 na saúde do paciente) a ser 50,7%, de ansiedade
(definida como uma pontuação total de ≥5) e de sintomas
relacionados aoestresse (definido como uma total pontuação ≥9 no
impacto dos eventos).
Ao analisar os resultados apresentados nesta pesquisa,
percebe-se que o número de pessoas que apresentaram estresse
psicológico, consequentemente, ansiedade e uma possível
depressão iminente que podem ser geradas por esse transtorno,
bem
como
outros
transtornos
mentais,
aumentou
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demasiadamente neste tempo de isolamento e distanciamento
social vividoem detrimento à Pandemia causada pela Covid-19.
Portanto, faz-se necessário enfatizar que esta crise ou
surto de saúde experienciada em diversos países, vem acarretando
danos além dos divulgados nos boletins epidemiológicos, e
atingindo de forma cada vez mais particularizada a saúde, de forma
geral, de cada indivíduo. Sabe-se então que cada pessoa reage de
forma diferente à uma situação de estresse. Portanto, para alguns
esta crise terá efeitos mais avassaladores, considerando o que o
diferencia o indivíduo em sua história, quanto à sua formação,
cultura, base familiar, entre outros pontos relevantes.
É importante destacar que o estresse psicológico no adulto
ou adolescente pode causar diversos sintomas, inclusive, físicos,
como dores de cabeça, nas costas, desconforto estomacal,náuseas,
entre outros, variando de indivíduo para indivíduo. Pode também
está associado ao maior uso de cigarro, álcool e outros tipos de
drogas, automutilação e agravamento nos problemas de saúde
crônicos.
Entretanto, não são apenas os adultos que podem ser
acometidos por esse estresse. Em crianças o sofrimento pode se
expressar também através de comportamentos regressivos, como
dependência excessiva dos pais, urinar na cama, fácil irritabilidade,
choro constante, agressividade e até mesmo automutilação.
Nos dois grupos o estresse em razão ao surto da Covid-19,
pode desenvolver alteraçõesnos padrões de alimentação e sono,
apresentando dificuldades para dormir e, mais adiante, dificuldade
nos aspectos cognitivos (atenção, memória, processos executivos).
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PANDEMIA DA COVID-19 E A RELAÇÃO DE
APRENDIZAGEM- UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO
A psicopedagogia tem como objeto de estudo a
aprendizagem e a relação do sujeito neste processo, desta forma,
constitui-se como uma ciência em construção, e possui caráter
interdisciplinar, visto que, para compreender o processo de
aprendizagem humana, baseia-se em outras ciências, como
Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Fisioterapia, Neurologia,
Psicolinguística, Psicanálise, entre outras.
Em conformidade à este pensamento, Kiguel (apud BOSSA,
2007, p. 55), discorre que“embora a psicopedagogia seja uma área
interdisciplinar, teve uma ampliação considerável nosúltimos anos,
ela está ligada historicamente à Educação, mais do que a Medicina e
a psicologia” Esta ciência, que recebe contribuição de diversas
áreas de conhecimento, teve seu surgimento na Europa, a partir
da necessidade de compreender como se dar a construção da
aprendizagem, do saber pedagógico em cada indivíduo.
Portanto, a finalidade deste âmbito do saber, para CIASCA
(2004), BOSSA (2019) é, em síntese, a compreensão do processo
de aprendizagem e das dificuldades que podem vir a ocorrer
durante este processo.
Diante à realidade de Pandemia do Covid-19 vivida por
diversos países, dentre eles o Brasil, as aulas presenciais passaram
a significar uma ameaça à saúde pública, visto que sua efetivação
iria contra as principais orientações da OMS quanto ao
distanciamento social para atentativa de supressão da doença.
A Organização Mundial da Saúde (OMS), no dia 11 de
março de 2020, declarou que a COVID-19 era considerada uma
pandemia (OPAS, 2020). No estado do Ceará, na quinta-feira, dia
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16 de março de 2020, o governador Camilo Santana decretou a
suspensão das aulas presenciais e estado de emergência na saúde
pública, por causa do Coronavírus. Portanto, colégios públicos e
privados, assim como universidades interromperam as aulas
presenciais. Cada unidade de ensino estadual elaborou um Plano
de Atividades Domiciliares para garantir o processo de ensino
(CEARÀ, 2020)
Para possibilitar a continuidade do ano letivo, respeitando
as orientações de restrição impostas pela pandemia do Covid-19,
as Instituições de Ensino privadas e públicas precisaramadequarse rapidamente ao modelo de ensino-aprendizado remoto. Dessa
maneira, as aulas remotas passaram a ser utilizadas como
alternativa plausível na intenção de reduzir os impactosnegativos
da pandemia na educação, uma vez que os alunos encontrar-se-ão
impossibilitados de frequentar salas de aula de forma presencial.
O Ministério da Educação (MEC), por meio da portaria nº
343 (BRASIL, 2020a) publicada no dia 18 de março de 2020, no
Diário Oficial da União (DOU), complementado pelos pareceres
09/20 CP/CNE (BRASIL, 2020b) e 11/2020 CP/CNE de 06 de
junho e 07 de julho, (BRASIL, 2020c) dispôs sobre a substituição
das aulas presenciais por aulas em meios digitais enquanto durasse
a situação de pandemia do novo coronavírus autorizando, assim,
aulasque utilizem as Tecnologias de Comunicação e de Informação
(TIC).
A aprendizagem remota se utiliza de elementos do ensino
eletrônico(e-learning) para disponibilizar elementos presenciais a
distância, sendo que os alunos se tornam capazes de realizar
diversas experiências orientadas para o aprendizado. (SIMÃO;
CARVALHO; ROCHADEL, 2013). Nesse contexto, tanto os
professores quanto os alunos passam a exercer papéis mais
determinados quanto à criatividade e produtividade, tendo o aluno
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a necessidade de ser um sujeito mais ativo na construção de seu
próprio conhecimento.
Para Alves (2020), o ensino remoto consiste na adaptação
ao uso de recursos tecnológicos e ferramentas de tecnologia de
informação, no entanto, sem alterar a metodologiadas atividades
presenciais, mantendo o projeto pedagógico do ensino presencial.
Diante disso, as atividades devem ser adaptadas conforme
necessidade, para possibilitar e facilitar a realização das aulas e
encontros através das plataformas digitais disponíveis. No
processo de ensino-aprendizagem denominado de Educação
Remota as práticas pedagógicas são mediadas por plataformas
digitais, como aplicativos com os conteúdos, tarefas, notificações
e/ou plataformas síncronas e assíncronas como o Teams
(Microsoft), Google Class, Google Meet, Zoom (GOMES, 2020
Apud ALVES, 2020).
O fechamento das escolas fez com que os sistemas
educativos reagissem imediatamente para conseguir se adequar a
esta nova situação (BECA; BOER, 2020). Os educadores trabalham
no sentido de se reinventar como docentes perante o
distanciamento social e os sistemas de ensino, como um todo, no
sentido de reorganização da proposta pedagógica e no formato de
ensino. Dessa maneira, cada estado e rede de ensino, busca,
conforme realidade local, adaptar-se à esta nova possibilidade de
aprendizagem.
As diretrizes da Secretaria da Educação do Estado do
Ceará apontam o livro didático como principal ferramenta para as
aulas remotas. Para os alunos que não têm acesso à internet,
professores elaboram atividades impressas, de forma que todos
possam acompanhar os conteúdos. Há ainda uma parceria com a
TV Ceará (TVC) para a transmissão de aulas de diversas disciplinas,
de segunda à sexta-feira, às 14h (CEARÀ, 2020).
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Em quase todos os países, professores e
administradores de escolas são incentivados a usar
aplicativos para apoiar a comunicação com alunos e
pais, bem como ministraraulas ao vivo ou gravar aulas
em estilo massivo aberto on-line (MOOC). O
conteúdo do aprendizado também é fornecido pela
TV e outras mídias (HOW, 2020).

Já nas escolas privadas, o ensino vem acontecendo de
forma online, onde instituições eprofessores, cobrados pelos pais
que pagam diretamente pelo ensino de seus filhos, tiveram que
repensar suas atividades pedagógicas de forma diferente da
maneira na qual a rede pública temse organizado, buscando, assim,
adaptar-se à uma forma de ensino que amplie a interação e
efetividade da aprendizagem, através da criação ou aderência de
plataformas específicas para realização das aulas remotas, como
por exemplo, o Google Class room, aliada à utilizaçãode softwares
que proporcionem comunicação por videoconferência como o
Hangouts Meet, Teams, Zoom, entre outros..
Ao mesmo tempo que a internet e os recursos tecnológicos
se mostraram ferramentas imprescindíveis para minimizar o
isolamento causado pela pandemia, em contrapartida o uso
destes, evidenciou as desigualdades sociais do contexto brasileiro
presentes na diferença entresistemas básicos de ensino público e
privado, na falta de acesso dos estudantes a celulares,
computadores, tv, internet, etc. (KOHAN, 2020).
Em pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) em abril de 2020 visibiliza-se um
levantamento realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios (PNAD) nos meses de 2018, constatando que 45,9
milhões de brasileiros ainda não tinham acesso à internet. O que
representa uma grande parcela da população que estaria sem uso
do principal meio de acompanhamento de aulas durante este
período de crise.
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Diante à esse cenário de disparidade e profundas
desigualdades no sistema educacionalbrasileiro, que normalmente
já apresentava dificuldade de recursos tecnológicos, tendo sido
acentuado e visibilizado em função da Pandemia do novo
Coronavírus, é notório os efeitos desse contraste, sobretudo, na
qualidade do ensino.
As aulas remotas ocorrem de forma sincrônica, ou seja,
acontecem em tempo real, simulando a “presença” do professor,
sendo que as dúvidas podem ser sanadas no momento em que
surgem, por vídeo ou por chat (VERCELLI, 2020). O material
didático é personalizado pelo professor conforme a necessidade, a
metodologia é temporariamente adaptada buscando aproximar-se
da realidade de aulas presenciais, assim como os horários e
cronogramas. Algunsprofessores necessitam recorrer à produção
de materiais como slides, vídeos, entre outros paraa realização das
atividades e compreensão e participação dos alunos. Já em algumas
escolas, professores e alunos já faziam uso de livros digitais,
necessitando apenas aprimorar e intensificar sua utilização. Foi o
que aconteceu no Colégio Sant’Ana, uma escola particular do
Município de Sobral-CE, que já utilizava antes da pandemia um
sistema de livros físico e digitalsimultaneamente, facilitando, assim,
para os professores e alunos a utilização deste material durante as
aulas remotas no contexto de Pandemia, que vem acontecendo ao
vivo, e no mesmo horário das aulas presenciais, proporcionando
maior interação entre docentes e discentes.
Em contrapartida, no mesmo município, há a realidade de
escolas, sobretudo as públicas, que não dispunham de livro digital,
além da ausência de recursos tecnológicos e midiáticos, o que
dificulta a adaptação de alunos e professores diante ao ensino
remoto. É, portanto, comum que nessa circunstância o ensino
remoto ocorra de diferentes formas, ou seja, as aulas podem
acontecer ao vivo, gravadas e disponibilizadas em qualquer horário
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ou as mesmas não acontecem, sendo disponibilizado apenas a
orientação quanto às atividades que precisam ser realizadas
durante a semana.
Percebe-se, portanto, que embora o ensino remoto tenha
surgido como resposta imediataao contexto atual de pandemia, na
prática algumas instituições aderiram à modalidade de Educação a
Distância (EAD), que já é conhecida e possui um histórico de
progressivos avançosno Brasil (BRASIL, 1996), principalmente, em
cursos de Graduação e Pós-Graduação Latu Senso, tendo respaldo
jurídico na atual LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Brasileira), Lei nº 9.394 de 1996) (BRASIL, 1996), que em seu
artigo 80 estabelece que “O Poder Público incentivará o
desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a
distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de
educação continuada”, além de estabelecer em seu Artigo 32, §
4º,diretrizes de EaD para o Ensino Fundamental ““O ensino
fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado
como complementação da aprendizagem ou em situações
emergenciais” e em seu artigo 36, § 11º expõe sobre as diretrizes
para o Ensino Médio “Para efeito de cumprimento das exigências
curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão
reconhecer competências e firmar convênios com instituições de
educação a distância com notório reconhecimento”.
Já para a Educação Infantil, não encontra-se na LDB,
diretrizes que tragam respaldo legal para o ensino remoto. Nesse
cenário, o Conselho Nacional de Educação (CNE) publicou, por
meio do parecer nº 5\2020, orientações à cerca do calendário
escolar e das atividades pedagógicas não presenciais em razão da
pandemia, indicando também que no ensino a distância para a
Educação Infantil é importante que as escolas busquem maior
aproximação virtual dos professores com a família, estreitando
vínculos e sugerindo atividades direcionadas através do brincar,
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considerando que a criança se desenvolve e aprende,
prioritariamente, pelobrincar.
Ambos os sistemas de ensino necessitaram, de forma
emergente, de uma reformulação estrutural para que os alunos
fossem atendidos e as problemáticas advindas da pandemia do
Covid-19 fossem amenizadas na conjuntura educacional. Nóvoa
(2020) explana sobre essa reorganização das estruturas de ensino
enfatizando sobre as incertezas que plainam nos sistemas de
educação. Para ele, é necessário, portanto, o reconhecimento do
não saber. Reconhecer que, no momento, não se sabe como se
comportar, e que todos estão a aprender, é primordial, embora
paradoxo, para que se possa agir tendo como referências a defesa
da educação como um bem comum e um bem capaz de lutar contra
as desigualdades.
Circunstancialmente ao contexto de Pandemia ações
precisam ser realizadas e as posições e métodos de trabalho
necessitam serem reinventadas assegurando, assim, que o
processo de aprendizagem venha a ocorrer. É importante,
portanto, considerar que o processo
de aprendizagem é gradativo e contínuo e compreende os
domínios Cognitivo, afetivo e Psicomotor, encontrando-se
interligado a diversos fatores, tais como convivência familiar,
tradições e culturas, ambiente escolar e social, dentre outros. Um
sujeito aprende quando produz modificações no ambiente. Isto
significa que algo de novo lhe foi ensinado de forma a se tornarmais
adaptativo, o que resulta em um comportamento novo no sujeito.
(SKINNER,1972). Dessaforma, esse processo valoriza habilidades,
competências, comportamentos, sendo, portanto, um mecanismo
de aquisição de conhecimentos e de padrões de comportamento
que são incorporados aos esquemas e estruturas intelectuais que o
indivíduo dispõe em um determinado momento (BARROS,
PEREIRA e GOES, 2008).
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Para Visca, 1987a, a aprendizagem é “resultado de uma
construção dada em virtude deuma interação que coloca em jogo a
pessoa total”, a aprendizagem é apresentada por ele como um
esquema evolutivo, tendo como base as teorias interacionista,
estruturalista e construtivista.Dessa forma, a escola não é o único
espaço onde ocorre a aprendizagem, ela pode ser produzida por
diferentes meios, como o cultural.
A aprendizagem supõe uma construção que ocorre
por meio de um processo mental que implica a
aquisição de um conhecimento novo. É sempre uma
reconstrução interna e subjetiva, processada e
construída interativamente. (GÓMEZ E TERÁN
2009, p. 31)

A aprendizagem apresenta-se então como processo de
construção, através da articulação de esquemas mentais,
internalizando conceitos e reconstruindo os processos.
Vygotsky(2007) conceitua aprendizagem como um
processo de aquisição de conhecimentos ou ações a partir da
interação com o meio ambiente e com o social. Para ele, a
aprendizagem passa por um processo de internalização de
conceitos, e ao longo de todo o processo de aprendizagem,
ocorrem vários níveis de desenvolvimentos reais e potenciais,
ocorrendo por meio de uma Zona de Desenvolvimento Proximal,
que está relacionada aos saberes próprios do indivíduo e sobre as
potencialidades a serem desenvolvidas por intermédio da
interação.
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ANALISANDO IMPACTOS DA PANDEMIA
NAS CRIANÇAS COM DIFICULDADE DE
APRENDIZAGEM, SOB O OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO
No início do ano de 2020, o mundo todo foi surpreendido
pela pandemia do Covid-19 eo Sistema Educacional como um todo,
sofreu e sofre impactos dos agravantes desta pandemia, o que
resulta em mudanças e adaptações que se fazem necessárias para
reduzir perdas advindas desse novo cenário social e garantir o
direito à educação, conforme previsto no art. 205 da Constituição
Federal:
A educação, direito de todos e dever do Estado e da
família, será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho. (BRASIL, 1988),

Para que esse direito fosse assegurado, de forma
emergente os espaços de aprendizagem sofreram alterações
bruscas, bem como os horários de estudo e os métodos
pedagógicosutilizados até então. O espaço da sala de aula passou
a ser a casa dos alunos, junto com toda acultura e rotina familiar e
social contrária àquela na qual se estavam habituados à longa
década.Sendo a tecnologia a possibilidade exequível para atenuar
o impacto da pandemia na área educacional, a utilização das
ferramentas digitais passou a ser imprescindível. Para isso, os
multiprofissionais da educação necessitaram de, em tempos de
confinamento, reinventar aposição e os métodos de trabalho para
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que fosse possível a proximidade com os alunos, através destas
ferramentas.
Dentre muitos desafios vividos por esses profissionais,
cabe destacar a dificuldade em lidar com as novas tecnologias que
não faziam parte do seu cotidiano e desenvolver as habilidades
relacionadas à ela em um curto espaço de tempo, com a dificuldade
em aliar as tecnologias digitais às novas práticas pedagógicas
virtuais, a escassez de recursos digitais de uma parcela significativa
dos estudantes, Além da dificuldade em manter uma comunicação
ativa entre escola e família, entre professores e estudantes, sendo
essa uma realidade já vivenciada antes da crise. Tudo isso, aliado ao
controle das emoções e do estresse próprios do momento de
Pandemia. Sobre a relação família escola, Reis (2007) discorre que
é preciso diálogo entre escola, pais e filhos, pois a escola nunca
educará sozinha, de modo que a responsabilidade educacional da
família jamais cessará. Consolidando a ideia da comunicaçãofamília
escola, Paro (2007), afirma que “o diálogo é um fator importante na
relação família/escola”. Para ele, o entendimento entre família e
escola se dá pela comunicação eficaz, se a comunicação for
truncada, não acontece o entendimento pretendido.
Em contrapartida à dificuldade dos professores em
adaptar-se às novas tecnologias, os alunos que já nasceram
inseridos na era digital, sendo chamados de “nativos digitais” e
possuem maior desenvoltura no uso das tecnologias, encontram
outros fatores que contribuem para a dificuldade do ensino
remoto, a desmotivação. A desmotivação para estarem tanto
tempo em frente à telas de computadores, celulares ou tablet’s
para a adesão às aulas não presenciais e realização das

atividades propostas pelos professores. Para Martini,
(2008), um fator central para o desenvolvimento pessoal e
acadêmico dos alunos são os problemas motivacionais, poispodem
comprometer gravemente a aprendizagem dos mesmos.

153

CAPÍTULO 8 – PANDEMIA DO COVIDCOVID-19 E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM:
APRENDIZAGEM UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO

Corroborando com o autor, Knuppe (2006), ressalta que “No
processo de ensino-aprendizagem, a motivação deve estar
presente em todos os momentos. Em tese, os autores discorrem
sobre a necessidade de o aluno estar constantemente motivado
para obter êxito no processo de aprendizagem e desenvolvimento
de si mesmo, pois a desmotivação interfere negativamente no
processo de ensino aprendizagem.
A motivação tornou-se um problema de ponta em
educação, pela simples constatação de que, em
paridade de outras condições, sua ausência
representa queda de investimento pessoal de
qualidade
nas
tarefas
de
aprendizagem.
(BUROCHOVITCH& BZUNECK 2004, p. 13).

Partindo do pressuposto de que a desmotivação dos alunos
já era um fator presente entre os desafios da escola, nota-se que
frente ao contexto de pandemia, essa realidade, dentre outras,
passa a ser apresentada ao mundo com maior percepção junto aos
desafios sociais e educativosexpostos pela pandemia do Covid-19.
É, portanto, fundamental que neste tempo de crise
estendendo-se também ao pós-crise, oprofessor, quanto educador,
fundamente seu trabalho considerando o ensejo emocional e social,
assim como as ansiedades que permeiam a vida do aluno neste
momento, promovendo uma humanização no ambiente escolar e a
facilitação do desenvolvimento da autonomia do aluno,
despertando-o no sentido de autodeterminar-se.
Paradoxo à realidade de isolamento e distanciamento
social impostos pela situação de pandemia, a educação exige
interação humana e relação com o mundo. Os alunos em idade
escolar, crianças e adolescentes, encontram na escola, enquanto
estrutura física, um local oportuno para desenvolver suas relações
interpessoais através da interação com o outro e das experiências
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concretas para, assim, estabelecer contato com as distintas
culturas e conhecimentos, que vai muito além dos que estão
estabelecidos no Currículo formal da instituição, e consolidar o
conhecimento, o que se faz fundamental na construção da
aprendizagem significativa. Para Ausubel (2000), a aprendizagem
é significativa quando os conhecimentos passam a dar sentido ao
saber e à prática para quem aprende. De acordo com sua teoria,
ensinar significa criar situações que favoreçam a aprendizagem
significativa. E o desempenho do psicopedagogo é essencial para
comprovação da aprendizagem significativa durante o processo de
ensino-aprendizagem.
Nesse ínterim, o professor se perfaz numa figura de
extrema importância no processo de ensino aprendizagem e na
construção da aprendizagem significativa. A relação e interação
professor- aluno é indispensável para a o desenvolvimento da
aprendizagem e, inclusive, para a redução dos problemas de
aprendizagem. É possível, portanto, afirmar que os alunos que
outrora já apresentavam Dificuldades de Aprendizagem ou
Transtornos de aprendizagem, e tinham um acompanhamento
mais individualizado pelo professor, de modo que atendesse às
suas dificuldades, passaram, então, à sentir de forma mais intensa
os agravantes da Pandemia na educação, que se apresenta
explicitamente mais fragilizada.
Nessa perspectiva, surgem muitos questionamentos à
cerca do funcionamento emergente do sistema educacional,
quanto as consequências das aulas remotas para o
desenvolvimento, sobretudo das crianças que dependem da
socialização com seus pares para conhecer a si e ao mundo. Tanto
a escola como a sociedade de maneira geral têm buscado refletir
sobre os possíveis caminhos e estratégias que melhor se encaixem
nos novos desafios de agora.
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Em via de regra, as crianças podem revelar dificuldades em
vários tipos de aprendizagem, nomeadamente na aprendizagem
escolar ou acadêmica, envolvendo a aprendizagem simbólica ou
verbal, onde se incluem a leitura, a escrita e a matemática; ou na
aprendizagem psicossocial ou psicomotora, de carácter não
simbólico ou não verbal, que pode se manifestar nas dificuldades
em aprender a orientar-se no espaço, ou na interação com os pares.
(CAMPANUDO, 2009)
O contato presencial com o aluno em sala de aula de
maneira afetiva, possibilita ao professor identificar as dificuldades
apresentadas pelos alunos e a abertura de um leque de
possibilidades e mecanismos capaz de amenizá-las e\ou solucionálas. Entretanto, com o distanciamento social, a Educação Remota
negligência a inclusão real dos alunos que apresentam dificuldades
educativas específicas, como crianças autistas, crianças com TDAH
e diversas outras necessidades educativas, no qual o professor
precisa dispor de maior observaçãoe acompanhamento para que,
juntamente
com
a
equipe
multidisciplinar,
realize
sistematicamente a intervenção específica necessária, respeitando
tanto as peculiaridades do aluno quanto da escola.
É bastante comum que, uma grande parcela de alunos que
apresentam Dificuldades ou Transtornos de aprendizagem,
tenham baixo rendimento escolar, baixa autoestima, e como
consequência ansiedade, depressão, dificuldades para se
relacionar. Neste período de confinamento causado pela
Pandemia, faz-se ainda mais necessário que estes sujeitos sejam
notados e seus anseios considerados, visto que alguns
acompanhamentos específicos, por hora,precisaram ser reduzidos
ou temporariamente interrompidos. Daí, a importância de o
professor exercer uma prática reflexiva, pautada na
individualidade do aluno e estabelecer um trabalho em parcerias
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com os recursos e profissionais que fazem parte de uma equipe
multidisciplinar.
O psicopedagogo, profissional habilitado para identificar e
intervir sobre Dificuldades de Aprendizagem e Transtornos
Específicos de Aprendizagem, desempenha um papel fundamental
na Instituição Escolar, trabalhando em conjunto com a equipe de
professores e orientadores, buscando as melhores estratégias para
readaptação e inclusão do aluno em sala de aula, possibilitando o
desenvolvimento de suas potencialidades, respeitando as
limitações e ritmos próprios da individualidade de cada ser.
O trabalho na instituição escolar apresenta duas
naturezas: O primeiro diz respeito a uma
psicopedagogia voltada para o grupo de alunos que
apresentam dificuldades na escola. O seu objetivo é
reintegrar e readaptar o aluno à situação de sala de
aula, possibilitando o respeito às necessidades e
ritmos. Tendo como meta desenvolver as funções
cognitivas integradas ao afetivo, desbloqueando e
canalizando o aluno gradualmente para a
aprendizagem dos conceitos conforme os objetivos
da aprendizagem formal. O segundo tipo de trabalho
refere-se à assessoria junto a pedagogos,
orientadores e professores. Tem como objetivo
trabalhar as questões pertinentes às relações
vinculares professor-aluno e redefinir os
procedimentos pedagógicos, integrando o afetivo e o
cognitivo, através da aprendizagem dos conceitos e
as diferentes áreas do conhecimento. (SANTOS,
2011, p. 02).

Em suma, o psicopedagogo se propõe, no âmbito escolar, a
articular as relações de aprendizagens, de modo que envolva os
elementos presentes na instituição, para instigar mudanças nas
dimensões individual e coletiva.
Sem dúvida, dentro do contexto de crise, causada pela
Pandemia do Covid-19, são lançados novos desafios para os
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educadores, para os psicopedagogos e demais profissionais
envolvidos no âmbito educacional, sobretudo, quanto ao amparo e
subsídio das crianças que possuem algum Transtorno de
Aprendizagem. Entretanto, toda crise, traz consigo os desafios,
receios e a insipiência próprios de sua proporcionalidade, mas junto
à isso encontra-se também a possibilidade de ressignificação e
mudança no direcionamento das práticas educativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O isolamento social, optado na maioria dos países do
mundo como forma de combater a pandemia de COVID-19 tem
provocado repercussões desfavoráveis para saúde, economia,
política e educação dessas nações. De acordo com a Organização
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), a
maioria dos governos fechou temporariamente as instituições de
ensino, impactando mais de 90% da população estudantil do
mundo e está apoiando os países para facilitar a continuidade da
educação para todos, por meio de aprendizado remoto (UNESCO,
2020a).
As variações que são vivenciadas hoje, em função da
Pandemia do Covid-19, despontaà desafios acerca do processo de
ensino-aprendizagem. O atual contexto revelou problemas
estruturais relacionados à educação brasileira e passou a exigir das
instituições de ensino, uma prática voltada para as novas
possibilidades de aprender. Certamente, a ressignificação do
processo de ensino e restruturação do sistema educacional se
tornaram necessárias diante à situação de pandemia
As ferramentas digitais podem ser usadas na construção e
consolidação de uma aprendizagem significativa. Entretanto, sabese que não há equidade no uso das tecnologias e mídias digitais. Na
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busca de amenizar essa discrepância e democratizar a
continuidade da Educação para as sociedades menos favorecidas,
e assim, garantir o Direito à Educação, conforme previsto na
Constituição Federal, alguns governos integraram mídias
tradicionais (impressa e televisão) às mídias digitais (acesso à
internet via celulares e computadores).
A modificação do espaço escolar durante a pandemia
implica em novo reconhecimento, por parte das famílias, da
complexidade e da importância do trabalho e da ação dos
professores (NÓVOA, 2020), uma vez que os pais, estando
trabalhando em home office e necessitando acompanhar de perto
seus filhos durante as aulas online, tiveram a oportunidade de
perceber ofazer pedagógico dos professores compreendendo seus
desafios e superações, bem como observando possíveis
dificuldades na aprendizagem de seu filho . A expectativa é que, a
partir disso, haja uma maior integração entre família e escola, de
modo que o professor seja valorizadoe a família reintegre-se em seu
importante papel de parceria na construção da aprendizagem.
Concomitantemente à este olhar da família para o aluno, onde, em
muitas situações, é exigido acompanhamento de um adulto
durante as aulas remotas, e muitas famílias não possuem preparo
pedagógico para oferecer apoio a seus filhos, surge para o
psicopedagogo uma nova e grande demanda e desafios.
Neste tempo de aulas não presenciais, alguns pais puderam
então perceber de perto a possibilidade de dificuldade de
aprendizagem ou de transtorno de aprendizagem, através da
realização das tarefas escolares com seus filhos. Nesse sentido, a
busca por um profissional queoriente e intervenha na dificuldade
específica daquela criança tende a alargar-se, expandindo- se
continuamente.
Carvalho e Guerra (2010, p.328) ressaltam que “a
identificação da dificuldade de aprendizagem possibilita o
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reconhecimento de problemas que, mesmo não apresentando
solução definitiva, permite encaminhamento e intervenção
adequados pela equipe multidisciplinar”.
O campo de atuação do profissional é bem amplo, podendo
atuar em empresas, hospitais, clínicas e instituições escolares em
caráter preventivo e/ou terapêutico. Dessa forma,o profissional de
psicopedagogia se mostra essencial neste tempo de crise,
revelando sua contribuição significativa na aprendizagem,
sobretudo, para com os sujeitos que denotam dificuldades
específicas na aprendizagem, exigindo, assim, um olhar mais
humanizado eespecializado no intuito de remover as barreiras que
dificultam sua aprendizagem.
Destarte, frente aos impasses trazidos pela pandemia ao
indivíduo que aprende, faz-se cada vez mais urgente e
imprescindível a interação e inserção do trabalho psicopedagógico
nas interfaces e vertentes entre educação e saúde. A
psicopedagogia deve buscar possibilitar a criação de estratégias
que potencializem a capacidade de aprender de cada sujeito.
A pandemia expõe a fragilidade do sistema educacional,
evidenciando a necessidade detransformar as práticas de ensino e
a relações sociais. A educação é capaz de promover modificações
sociais. Por isso, tanto as discussões como a efetivação de
estratégias devem ser intensificados com todos os envolvidos no
processo de aprendizagem. É necessário empatia e ações
colaborativas, além de políticas públicas que ampliem a formação
continuada de professores, que disponibilizem meios de acesso às
novas tecnologias e proporcione um mínimo de equidade na
inserção das classes menos favorecidas.
Sabe-se que são múltiplas as dimensões da crise provocada
pela Covid-19, que vem trazendo agravamentos na saúde física e
mental, na economia, na política, na cultura, nas relações sociais e
na educação. Visto que não se sabe quando esta crise findará,
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tampouco, os danos que ela ainda pode vir a causar, toda a
sociedade precisará está unida no fortalecimento das áreas
afetadas pela pandemia do Covid-19.
O contexto da pandemia ainda tem feito com que as
mazelas encontradas na sociedade sejam mais visibilizadas,
anunciando para os intelectuais que é preciso estar mais
conectados com as necessidades do mundo (SANTOS, 2020).
Em síntese, há múltiplas dimensões da crise provocada pela
Covid-19, todas com agravamentos e extensões que ainda não se
mostram tão claros, mas que precisam ser consideradas no
enfrentamento da mesma.
Em tudo há aprendizado. A pandemia proporcionou
sistematizar várias reflexões à cerca das dificuldades e das
possibilidades de superação de problemas. Define-se “resiliência”
como
“Capacidade de quem se adapta às intempéries, às
alterações ou aos infortúnios” (DICIO, 2020). Ressignificar e
transformar é o que se espera do mundo que vive agora o “novo
normal”.

REFERÊNCIAS
ALVES, L. (2020). Educação Remota: Entre a Ilusão e a Realidade.
Realidade
Interfaces Científicas - Educação,
Educação 8(3), 348-365. https://doi.org/
10.17564/2316-3828.2020v8n3p348-365.
AUSUBEL D. Aquisição
quisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva
cognitiva. Lisboa(PT): Plátano Edições Técnicas; 2000.
cognitiva
BARATA, Rita Barradas. Cem anos de endemias e epidemias. Ciênc. saúde
coletiva [online].2000, vol.5, n.2, pp.333-345. ISSN 1678-4561.

161

CAPÍTULO 8 – PANDEMIA DO COVIDCOVID-19 E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM:
APRENDIZAGEM UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO

BARROS, L.; PEREIRA, A. & GOES, A. Educar com sucesso – Manual
para técnicos epais. Lisboa: Texto Editora. (2ª Edição), 2008.
BOSSA, Nadia A. - A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da
prática. 3ª. Ed..Porto Alegre: Artmed, 2007.
BRASIL. (1996). Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional–
Nacional– LDB.
Disponível em:fttp://www.fnde.gov.br/web/siope_ web/lei_n9394_2012
1996.pdf.
. Parecer CNE/CP Nº 05/2020. Brasília: Ministério
de Educação/Conselho Nacional de Educação, 2020a. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=downlo
ad&alias=145011pcp00520&category_slug=marco-2020pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15 Out. 2020.
. Parecer CNE/CP Nº 09/2020. Brasília: Ministério de
Educação/Conselho
Nacional
de
Educação,
2020b.
Disponívelem:http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&
view=download&alias=147041pcp 009- 20&category_slug=junho2020-pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15 Out. 2020.
. Parecer CNE/CP Nº 11/2020.
11/2020 Brasília: Ministério
de Educação/Conselho Nacional de Educação, 2020c. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=downlo
ad&alias=148391pcp01120&category_slug=julho-2020pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15 Out. 2020.
CAMPANUDO, M. (2009). Representações dos Professores sobre as
Dificuldades de Aprendizagem Específicas - Leitura, Escrita e Cálculo.
Dissertação apresentada à Universidade Fernando Pessoa com vista à
obtenção do grau de Mestre em Psicologia de Educação e Intervenção
Comunitária. Universidade Fernando Pessoa. https://bdigital.ufp.pt/
dspace/bitstream/10284/1424/1/dm_mariajosécampanudo.pdf
CIASCA SM. Distúrbios e dificuldades de aprendizagem: uma questão de
nomenclatura.In: Ciasca SM, ed. Distúrbios de aprendizagem: proposta
de avaliação interdisciplinar. São Paulo: Casa do Psicólogo; 2004. p.24.
DICIO, Dicionário Online de Português.
Português Porto: 7Graus, 2020. Disponível
em: <https://www.dicio.com.br/resiliencia/ Acesso em: 17/01/2020.

162

CAPÍTULO 8 – PANDEMIA DO COVIDCOVID-19 E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM:
APRENDIZAGEM UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO

ENUMO, S. R. F., WEIDE, J. N., VICENTINI, E. C. C., ARAUJO, M. F., &
MACHADO, W. L. (2020).
). Enfrentando o estresse em tempos de
pandemia: proposição
de
uma Cartilha. Estudos de Psicologia
(Campinas),
37,
e200065.
http://dx.doi.org/10.1590/19820275202037e200065. Acesso em: 20 Jun. 2020
HAYS, J. N. Epidemics and pandemics. Their impacts
impacts on human history.
Austin, Texas: Fundação Kahle, 2005.
HOLANDA, Vanderlan Nogueira. Pandemia de COVID-19 e os esforços
da ciência para combater o novo coronavírus. Revista Interfaces: Saúde,
Humanas e Tecnologia,
Tecnologia v. 8, n. 1, 2020.https://www.incqs.fiocruz.br/
index.php?option=com_content&view=article&id=2196.
KOHAN, W. O Tempo da escola em tempo de pandemia e necropolítica.
Práxis Educativa, Ponta Grossa,v.15,p.1-9,2020.Disponível
em:
Grossa
https://revistas2.uepg.br/index.php/praxiseducativa/article/view/16212
/209209213391
MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Ministério da Economia avalia impacto
econômico do coronavírus. Disponível em: https://www.gov.br/ptbr/noticias/financas-impostos-e-gestao- publica/2020/03/ministerio-daeconomia-avalia-impacto-economico-do-coronavirus-no- brasil. Acesso
em: 5 Jun. 2020
NÓVOA, António. Palestra proferida na abertura da Formação
Continuada Territorial aDistância
Distância.
stância Salvador (Bahia),abr. 2020. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=wx-deAxdeg E. Acesso em: 20
Dez. 2020.
PARO V. H. Qualidade do ensino: a contribuição dos pais. São Paulo:
Xamã, 2007. SANTOS, Boaventura de Sousa. A cruel pedagogia do vírus.
São Paulo: Boitempo, 2020.
SILVA RM, Goulart CT, GUIDO LA. Evolução histórica do conceito de
estresse. Rev. Cient.Sena Aires. 2018; 7(2): 148-56.
SIMÃO, J. P. S.; CARVALHO, T. J.; ROCHADEL, W. Experimentação
Remota e a Construção do Conhecimento no Processo de
Aprendizagem. Engenharia da Computação – Teoria Geral de Sistemas.
Dissertação (Modelagem Computacional de Sistemas) – Programa de

163

CAPÍTULO 8 – PANDEMIA DO COVIDCOVID-19 E O PROCESSO DE APRENDIZAGEM:
APRENDIZAGEM UM OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO

Pós-graduação Modelagem Computacional de Sistemas, Universidade
Federal de Santa Catarina, Araranguá, 2013.
SKINNER BF. Tecnologia do ensino.
ensino São Paulo: Herder; 1972.
TAYLOR, S. (2019). The psychology of pandemics: preparing for the next
global outbreakof infectious disease.
disease Newcastle upon Tyne: Cambridge
Scholars Publishing.
UJVARI, Stefan Cunha. A história da humanidade contada pelos vírus:
Bactérias, Parasitas e Outros Microrganismos...ed.
Microrganismos... Contexto, 2012.
UNESCO – Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e
Cultura. A UNESCO reúne organizações internacionais, sociedade civil e
parceiros do setor privado em uma ampla coalizão para garantir a
#AprendizagemNuncaPara.
#AprendizagemNuncaPara Publicado em 26 mar. 2020. Disponível em:
https://pt.unesco.org/news/unesco-reune-organizacoes-internacionaissociedade-civil-e-parceiros-do-setor-privado-em-uma. Acesso em: 18
Jun. 2020
VERCELLI, LCA. Aulas remotas em tempos de Covid-19: a percepção de
discentes de um programa de mestrado profissional em educação. Revista
@ mbienteeducação.
mbienteeducação São Paulo: Universidade Cidade de São Paulo, v. 13,
n. 2, p. 47-60 Mai/Ago 2020.
VISCA, Jorge. Clínica Psicopedagógica: epistemologia convergente.
convergente Porto
Alegre: Artmed,1987a.
VYGOTSKI, L.S. A construção do pensamento e da linguagem. São Paulo:
Martins Fontes,2001.
. A formação social da mente. 7a ed. São Paulo: Martins
Fontes; 2007.
WORLD BANK. Perspectivas econômicas globais. Disponível em:
https://www.worldbank.org/pt/publication/global-economic-prospects.
Acesso em 9.Jun.2020

164

CAPÍTULO 9 – A FAMÍLIA NA ESCOLA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

09
A FAMÍLIA NA ESCOLA E
SUA CONTRIBUIÇÃO PARA
O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Juliana Leite de Araújo1
Aurênia Pereira de França2

1
2

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). juliana37leite@gmail.com;
Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central (FACHUSC). aureniafranca@gmail.com.

165

CAPÍTULO 9 – A FAMÍLIA NA ESCOLA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO

O trabalho apresentado é resultado de um estudo e pesquisa sobre a participação da
família no processo de aprendizagem de alunos da Educação Infantil, com o objetivo de
auxiliar a escola a dar os passos necessários ao cumprimento do dever social de ter uma
relação de qualidade com as famílias. Para a realização deste trabalho, foram
desenvolvidos métodos inovadores: pesquisas bibliográficas em materiais
disponibilizados na internet, considerando os autores Bock 2000, Freire 2004, Freitas
2006, Lacan 1980, Libâneo 2010, Paro 2010, Prado, 2013, Seagoe 2011, Szymanski 2015
e Zago 2012 que versam sobre o tema e fundamentam esse artigo, entrevistas e
conversas com pais de alunos, membros do conselho escolar e professores, via WhatsApp
Facebook e telefone em virtude da pandemia que estamos enfrentando a nível mundial
com o COVID-19 e das escolas fechadas, em busca de conhecer os mecanismos para a
família acompanhar a vida escolar de seus filhos, de forma eficaz e com maior
responsabilidade. Percebeu-se que quando a família é envolvida no processo pedagógico,
ela se sente mais envolvida e disposta a colaborar e a escola precisa proporcionar às
crianças a vivência da criatividade, do lúdico, da cooperação, da participação e do
exercício da cidadania. Conclui-se que a educação infantil desenvolvida com essa visão
promoverá uma educação de qualidade e principalmente se escola e família caminharem
juntas, com o mesmo propósito, garantindo educação e cidadania às crianças que buscam
escolas públicas. Constatou-se que os pais investigados consideram importante sua
participação no processo escolar dos filhos, embora essa participação ainda deixe a
desejar tanto por parte dos pais quanto da escola, pela forma como a veem.
Palavras-chave: Família. Escola. Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
Este trabalho de pesquisa buscou analisar a participação da
família no processo de aprendizagem de crianças na Educação
Infantil. Para tanto, foi interessante saber como as famílias
influenciam o processo de aprendizagem dos filhos e como se dá a
efetiva participação e articulação escola-família. Deste modo, foi
necessário investigar como os pais que têm filhos na Educação
Infantil concebe a importância do seu papel no processo de
escolaridade dos seus filhos; percebendo que a educação é um
processo contínuo que se desenvolve no meio familiare social, por
isso é importante estudar o contexto familiar em relação à escola,

166

CAPÍTULO 9 – A FAMÍLIA NA ESCOLA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

buscando reconhecer como os pais veem seu papel no processo de
escolarização de seus filhos.
A problemática em foco permite analisar a situação atual
dos pais, suas dificuldades em seguir o processo escolar das
crianças, bem como a sua postura em relação à escola, que vai
servir como uma fonte de estudo para profissionais da educação
que pretendem construir um relacionamento. A parceria da escola
com as famílias é de suma importância para a construção de
aprendizagens significativas. Ressaltando que, se não houver troca
recíproca de responsabilidades entre a família e a escola, o
processo de aprendizagem será mais difícil de realizar.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
O contexto educacional compreende diferentes práticas
escolares tendo o aluno como principal objeto de estudo. É no aluno
que as práticas escolares são realizadas de forma positiva ou
negativa. Mas, independentemente da forma como essas práticas
ocorrem, todas visam promover a aprendizagem dos alunos.
Segundo o pensamento de Seagoe, “a aprendizagem influencia o
comportamento inicial do aluno por meio de experiências vividas na
escola, na rua,na família”. (SEAGOE, 2011, p. 6).
Uma relação parceira entre a escola e a família é
imprescindível para o processo de desenvolvimento e
aprendizagem. É onde acontece toda a magia de desenvolver na
criança as condições de socialização, afetividade e seu bem-estar
físico.
É no ambiente familiar, bem como na escola que o indivíduo
se forma de acordo com os pré-estabelecidos padrões culturais e
sócio históricos para exercer um papel em sociedade. Assim sendo,
é relevante realizar um estudo sobre as influências da família no
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processo de aprendizagem e de como se dá o processo de
articulação entre escola e família, uma vez que afamília e a escola
são referências fundamentais para a formação do aluno e é nessa
conexão quea educação se dá de forma insubstituível.
É necessário promover uma aproximação entre esses dois
contextos, partindo-se de umaação coletiva, que completa a ação,
uma vez que tanto o contexto familiar quanto o escolar apresentam
aspectos positivos e negativos. Em sua análise, Libâneo aponta que:
Educação é o conjunto de ações, processos,
influências,
estruturas
que
intervêm
no
desenvolvimento humano de indivíduos e grupos em
relação ativa com o meio natural e social, em um
determinado contexto de relações entre grupos e
classes sociais (LIBÂNEO, 2000, p. 22).

De acordo com essa concepção de educação, é importante
fazer uma análise do contexto familiar, voltando-se para o que os
pais pensam sobre seu papel no processo de escolarização dos
filhos, pois não há como articular família-escola sem entender o que
pensam e sem tentando conscientizá-los de sua importância na
aprendizagem dos filhos.
A família, mais especificamente os pais, possuem um papel
importante na mudança de atitudes e comportamentos de seus
filhos. Estimulam o desenvolvimento humano do indivíduo, na
interrelação com o meio natural e social em que se situam. Dessa
forma, a postura dos pais, sua conduta, sua contribuição, suas
atitudes e ações e, a concepção que tem sobre o seu papel, se
prestam como objeto de investigação para esta pesquisa, que será
inspiração e fonte de consulta para os profissionais da educação, a
fim de repensar mais profundamente sobre o temaem foco. Qual é
a importância da participação da família na escola?
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“A família como instituição social inteira, apesar dos
conflitos, é a única que engloba oindivíduo em toda a sua história
de vida pessoal ” (PRADO, 2013, p. 09). É nela que a criança
adquiriu sua primeira formação, social e que a criança aprenda a se
adaptar às diferentes circunstâncias, a flexibilizar e negociar,
independentemente das normas educacionais que se impõem aos
familiares, por meio da escola, da ideologia vigente em cada
sociedade, etc.
No ambiente familiar, o modo de ser do sujeito pode ser
apreendido por meio de imitações, de significados atribuídos a
determinadas situações que ocorrem na convivência por meio da
fala de familiares ou de comportamentos. É na família que a criança
aprende a se relacionar com o outro, que aprende mitos, crenças e
valores que delineiam seu perfil como pessoa. Para Prado, a família
influencia na consolidação das características humanas: “A família
influencia positivamente quando transmite carinho, apoio e
solidariedade e negativamente quando impõe normas por meio de
leis, usos e costumes”. (PRADO, 2013, p.13)
No entanto, a família tem uma maior responsabilidade na
educação dos filhos, por estar em contato constante e estar
presente nos vários estágios treinamento e desenvolvimento.
Assim, a substituição da família por outra instituição pode causar
insegurança emocional na criança, dificultando seu ajustamento
social. A participação da família é essencial no processoeducacional
da criança, quando as necessidades emocionais e sociais da criança
são atendidas. A família e a escola são os primeiros 'espelhos' da
criança, onde aprende a se ver, a descobrir oseu lugar no mundo, a
aprender o que são os homens e o que são as mulheres, as suas
diferençase como se expressar.
Dessa forma, dependendo das expectativas sociais, a
família recebe apoio de outras instituições sociais e assume
inúmeras funções, tais como: função de identificação, socialização,
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transmissão de hábitos e atitudes, conhecimentos e atitudes
necessários à participação na sociedade. A família assume uma
função diferente da escola, deve acolher os seus filhos num
ambiente estável e de respeito mútuo.
A família desempenha um papel importante na vida escolar
dos filhos, e isso não pode ser desconsiderado, pois, de forma
consciente e intencional ou não, influencia o comportamento
escolar dos filhos. Muitos, infelizmente, exercem influência
negativa, seja por motivos econômicos, pessoais, de
relacionamento, falta de maturidade dos pais ou separação. Para
Lahire apud Zago, ele afirma que a consolidação do
comportamento da criança envolve:
[...]
a
criança
constitui
seus
esquemas
comportamentais, cognitivos e de avaliação através
de forma que assumem as relações de
interdependência com as pessoas que acercam com
mais frequência e com mais tempo, ou seja, os
membros da família. [...]suas ações são reações que ‘se
apoiam’ relacionalmente nas ações dos adultos que,
sem sabê-lo, desenham, traçam espaços de
comportamento e de representações possíveis para
ela. (LAHIRE apud ZAGO, 2012, p. 21).

Por outro lado, os comportamentos escolares não se
reduzem às influências do meio familiar, o aluno participa das
interações sociais seja no bairro, na escola ou na família, entre
outras, e deve haver uma articulação entre a realidade cultural e
a realidade socioeconômica com a realidade contexto sociocultural
mais amplo. Pois, se a aprendizagem em sentido amploocorre ao
longo da vida da criança, independentemente do ambiente em que
a aprendizagem se encontra, ela cobre aspectos de nossa vida
afetiva e de valores culturais. Nesse sentido, a famíliadeve participar
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efetivamente desse processo de aprendizagem, a fim de facilitar a
prática escolar.
Considera-se que a família em relação com a escola
participa da construção do sucesso escolar de diferentes formas.
Suas ações podem ou não contribuir para a presença duradoura de
seus filhos na escola. Alguns pais se posicionam contra a escola, não
incentivando a escolarização dos filhos. Outra expectativa de
satisfazer seus desejos de estudar não alcançados e de superar a
condição social em que vivem transmitindo conselhos familiares,
valores e costumes em relação aos estudos, que nem sempre são
aprendidos pelos filhos, que em alguns casos acabam mostrando
resistência à escola.
Por outro lado, existem conflitos entre família e escola
devido às diferenças de classes sociais, valores, crenças, hábitos de
interação e comunicação. Ou seja, a família costuma ter modelos de
comportamento e pensamento diferentes dos da escola de seus
filhos, e os pais precisam se preocupar em escolher a escola para
seus filhos de uma forma que se assemelhe aoseu próprio modelo.
Assim, é apenas na relação de parceria entre família e escola,
independentemente da classe social, que se consegue a
participação dos pais.
A escola, como promotora dessa participação, precisa,
antes de tudo, saber um pouco sobre as famílias, observando seus
comportamentos e atitudes, e por meio da compreensão e do
respeito, buscar estratégias adequadas às necessidades da família,
sem desvalorizá-la por sua classe social. Conforme aponta
Szymanski (2015, p. 68), “família desestruturada não quer dizer
mais do que uma família que se estrutura de forma diferente do
modo da família nuclear burguesa”.
É inegável que muitas famílias trabalhadoras não
conseguem acompanhar o processo de aprendizagem dos filhos.
Esse é o papel da escola em abrir as portas, proporcionalizando às
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famílias estarem presentes no processo educativo. A família, como
instituição, tem o papel de reprodução social, no contexto
econômico, cultural e social em que está inserida, transmitindo
patrimônio cultural de geração em geração.
Na relação mãe/filho, essa transmissão se dá de forma mais
efetiva, por meio do diálogo e não por imposição. Porém, a
importância do pai no processo de escolarização não deve ser
desconsiderada, pois existe uma relação afetiva, mesmo que de
forma diferente, procuram orientar seus filhos para que não
cometam os mesmos erros que cometeram, acabando por impor
sua decisão aos filhos.
O filho-aluno, por sua vez, desempenha um papel
imprescindível e dinâmico na construção de seu sucesso escolar.
Assim, também, a escola com seu funcionamento, suas propostas
curriculares, suas metodologias, seus padrões avaliativos
pedagógicos interpessoais, familiar, comunitária ou escolar
contribuem ou não para a formação do aluno, interferindo no
processo de escolarização dos indivíduos.
De acordo com Libâneo (2010, p. 85). “A pedagogia da
família não deve ser desvinculada da pedagogia escolar”, as ações
educativas da pedagogia escolar, seja na escola, na família ou em
outro ambiente não acontecem de forma isolada, uma influência a
outra implícita ou explicitamente e se procedem de forma
desarticulada pode conduzir ao insucesso escolar do aluno,
especialmente quando se pertence a uma classe baixa
economicamente, ter uma educação familiar diferente da educação
recebida na escola.
Pois vivemos em uma época em que a ruptura e a
desintegração de valores são os maiores obstáculos. É nesta visão
que a integração familiar se destaca para o pleno desenvolvimento
infantil, sendo um fascínio envolvente que pode estar presente em
qualquer manifestação do cotidiano.
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METODOLOGIA
Para a realização deste trabalho, foram utilizados os
seguintes métodos: pesquisas bibliográficas de natureza
qualitativa e tipologia etnográfica em materiais disponibilizados na
internet, livros, e-books, produções acadêmicas, considerando os
autores Bock 2000, Freire 2004, Freitas 2006, Lacan 1980,
Libâneo 2010, Paro 2010, Prado, 2013, Seagoe 2011, Szymanski
2015 e Zago 2012 que versam sobre o tema e fundamentam este
trabalho. Foram desenvolvidas entrevistas e conversas com pais de
alunos, membros do conselho escolar professores e equipe
gestora, via WhatsApp, Facebook e telefone em virtude da
pandemia queestamos enfrentando a nível mundial com o COVID19 e das escolas fechadas, o que nos impede uma pesquisa de
campo física, visando conhecer os mecanismos para a família
acompanhar a vida escolar de seus filhos, de forma eficaz e com
maior responsabilidade, e qual a opinião dos pais sobre a
importância de a família ser parceira atuante da escola em prol de
uma educação mais eficiente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As pessoas contatadas para essa pesquisa, estão
relacionadas a uma escola municipal dacidade de Salgueiro, interior
do estado de Pernambuco, tem uma clientela de cerca de 600
alunos, filhos de domésticas, feirantes, funcionários públicos
municipais e estaduais, pequenos agricultores, trabalhadores
autônomos e comerciantes. A equipe pedagógica da escola é
formada por pedagogos onde a experiência com a educação infantil
está centrada em novas metodologias de trabalho para o alcance

173

CAPÍTULO 9 – A FAMÍLIA NA ESCOLA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

da aprendizagem dos alunos. A escola possui um projeto
pedagógico, desenvolvido com a participação de todos os
envolvidos no processo.
A importância da participação entre a família e a escola.
Surgiu com a realização de umProjeto de Intervenção na Unidade
de Ensino, em que se observou que o problema encontradofoi a
pouca participação ativa da família na escola. Foi então que se
decidiu realizar ações visando a busca dessa efetividade.
Queríamos saber como fazer com que os pais ausentes
participassem nas iniciativas da escola e como se pode fortalecer a
relação com as famílias já presentes.
Foi realizado um questionário com perguntas e respostas a
alguns pais dos alunos da Escola. Nesse sentido, entende-se que a
Escola foi criada para servir à sociedade. Portanto, ela tem a
obrigação de dar conta de seu trabalho, explicar o que faz e como
conduz a aprendizagem dos filhos e criar caminhos para que a
família acompanhe de fato a vida escolar dos filhos. Os educadores
precisam deixar de lado o medo de perder autoridade e aprender a
trabalhar de forma colaborativa. A qualidade da educação infantil
carece cada vez mais da parceria entre a família e a escola. Canais
de comunicação abertos, respeito, acolhendo os saberes dos pais.
As relações entre escola e família fundamentam-se na
educação dos filhos, envolvendo expectativas mútuas. A
participação da família na vida escolar de forma qualitativa em
nossa realidade não é adequada, contudo, a qualidade do
envolvimento da família na escola é essencial. A escola promove
diversos encontros com os pais e a comunidade durante o ano
letivo, nos quais disciplinas como: Regimento interno, construção
do Projeto Político Pedagógico na Escola, Sistema de avaliação,
pré-requisitos, para entrega de uniformes, tarefas pedagógicas,
atividades, rotina escolar, recepção, conselho escolar e outros.
Tem como evidência fotos, atas de livros e relatórios. Portanto,
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precisamos repensar o sistema de comunicação entre escola e
comunidade.
Definindo a Escola como uma instituição social que se
caracteriza como um local de trabalho coletivo voltado para a
formação das novas gerações, ao contrário de tantas outras
instituições sociais, verifica-se que a escola é responsável pela
educação escolar, é um espaço destinado ao trabalho pedagógico
formal, a compreensão de regras, formação de valores: éticos,
morais e eficazes, para o exercício da cidadania, mas quando o
aluno / criança carece de um ambiente familiar saudável e
equilibrado, no qual conviva com uma estrutura familiar (ausência
do pai, da mãe) ele se deixa levar pelo impulso para a
responsabilidade ou consequência.
De acordo com Lacam (1989), a importância da primeira
educação é tão grande na formação da pessoa que podemos
compará-la ao longo de sua vida, virão novas experiências que
continuarão a construir a casa/indivíduo revitalizando o poder da
família”. (LACAN, 1980,apud BOCK, p.143)
Segundo a visão e Lacan, a importância da educação
primária é fundamental para o desenvolvimento e crescimento da
criança, pois ela continua consigo mesma pelo resto da vida, daí a
necessidade de acompanhar de perto a vida escolar das crianças.
No entendimento de Paro (2010):
A escola deve aproveitar todas as oportunidades para
contatar os pais, para passar informações relevantes
sobre seus objetivos, recursos, problemas e também
as questões pedagógicas. Só então a família se sentirá
comprometida com a melhoria daqualidade da escola
e com o desenvolvimento do ser humano (PARO,
2010, p. 12).
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Ao falarmos em vida escolar, sociedade, não há como deixar
de mencionar o Mestre Paulo Freire (2004) quando afirma que “Se
a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco
a sociedade muda”. Sabe-se que é por meio da educação que o ser
humano se torna um indivíduo pensante, intelectual, capaz de viver
em um mundo globalizado.
A escola deve procurar construir, através de uma
intervenção elaborada e consciente, a criação de espaços de
reflexão e vivência em comunidade educativa, estabelecendo
sobretudo a aproximação entre as duas instituições (famíliaescola). Deste modo, a procura da promoção de uma parceria
incessante entre família e escola pode traduzir-se num esforço de
recíproco interesse envolvido - um caminho de colaboração nos
dois sentidos.
Todo projeto educacional sério vai depender da
participação da família: Em certos momentos, somente o
incentivo; em outras, ocasiões de uma atuante participação na
aprendizagem, ao pesquisar, ao discutir, ao valorizar a preocupação
que a criança traz da escola.Por melhor que seja uma escola, por
mais bem preparada que seus professores sejam, ela jamais vai
preencher a carência de uma família ausente. Mãe, pai, avô, avó,
tios, qualquer que seja responsável pela educação do filho precisa
participar de forma ativa dela, caso contrário a escola deixará de
atingir o seu objetivo.
A Escola, conhecendo essa postura, busca uma tentativa de
comprometer a participação ativa dos pais na escola, que a
presença ativa da família na Unidade Escolar é de fundamental
importância para o sucesso do aluno. Os pais são os parceiros
diretos da escola no processo educacional, infelizmente nem todos
os pais estão cientes disso. Para isso, a Escola pretende
desenvolver e promover eventos que atraiam pais e comunidade,
além da realização de projetos, palestras sobre autoestima e

176

CAPÍTULO 9 – A FAMÍLIA NA ESCOLA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

conscientização sobre a importância de sua presença no cotidiano,
além da participação voluntária em reuniões e eventos escolares.
É obrigação da escola servir à sociedade pois para isso ela
foi criada. Por isso, tem a obrigação de dar conta de seu trabalho,
explicar o que faz e como conduz a aprendizagem das crianças e
criar mecanismos para que a família acompanhe a vida escolar dos
filhos. (FREITAS,2006, p. 01)
Mas o que significa uma parceria saudável entre essas duas
instituições? Os pais devem ajudar com conteúdo de ensino e
professores com boas maneiras? Claro que não. A colaboração
esperada é de outra ordem. O papel dos pais é estimular o
comportamento dos alunos nos filhos, demonstrando interesse
pelo que eles aprendem e estimulando a pesquisa na leitura. Por
esse motivo, foi realizada uma entrevista para 15 pais, os quais
responderam ao questionário 1, em anexo.
Com o preenchimento do questionário, algumas questões
podem ser analisadas ou repensadas, como acolhimento de alunos
e família, conselho e escola, projeto educacional, promoção de
eventos com a participação da família, dentre outras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse trabalho, evidencia a importância do envolvimento
dos pais no processo deeducação dos filhos na Educação Infantil.
Portanto, constatou-se que os pais investigados consideram
importante sua participação no processo escolar dos filhos,
embora essa participação ainda deixe a desejar tanto por parte dos
pais quanto da escola, pela forma como aveem.
Percebe-se que essa participação ainda representa um
grande desafio para quem está participando do processo
educacional de crianças, adolescentes e jovens. É importante que a

177

CAPÍTULO 9 – A FAMÍLIA NA ESCOLA E SUA CONTRIBUIÇÃO PARA O PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

escola e a família procurar m cada vez mais uma parceria com o
compromisso, com a finalidade de superar possíveis dificuldades
existentes neste relacionamento. Hoje a relação escola-família é
visível em algumas escolas> A medida que mais portas a escola
abre para as famílias, maior é a motivação para a participação dos
pais, embora ainda há muita insatisfação por parte dos pais quanto
às práticas de articulação entre família e escola. A escola, por sua
vez, busca, cada vez mais, estratégias de aproximação, que ainda
precisam ser aplicadas em um clima de cooperação e respeito
mútuo.
Constatou-se, ainda, que as dificuldades vivenciadas pelos
pais no acompanhamento doprocesso escolar dos filhos resultaram
em outras práticas alternativas de acompanhamento realizadas
pelos pais. Ou seja, quando não é possível ir à escola, procuramos
ajudar na aprendizagem dos filhos dentro de casa; o importante é
não atribuir a responsabilidade total pela escola porque buscar r
uma parceria não significa transferir a responsabilidade dos pais
para a escola, ou vice-versa. Com a realização do questionário, não
só os pais puderam verificarsuas deficiências, mas a escola também
pode fazer uma autoanálise de seu papel e tentar corrigirsuas falhas.
O que será necessário a partir daí é uma nova integração da família
na escola através do replanejamento do projeto pedagógico da
escola, momento em que os anseios de ambos possam ser
atendidos.
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ANEXO 1 QUESTIONÁRIO
Garantindo o sigilo das informações prestadas no questionário. O presente estudo
buscamostrar como pais de crianças na Educação Infantil entendem a importância
de seu papel no processo escolar de seus filhos.
NOTA: Ao responder ao questionário, tente não apagar uma alternativa ou
invalidará a perguntade outra forma.
Nome:

1) Você considera importante integrar a escola e a família no processo ensinoaprendizagem deseus filhos?
( ) SIM
( ) NÃO
Justifique sua resposta:
2) Você assiste às reuniões quando é chamado?
( ) SIM
( ) NÃO
Justifique sua resposta:
3) A escola, sozinha, consegue promover a educação global de seu filho?
( ) SIM

( ) NÃO

Justifique sua resposta:
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4) Na prática, quais estratégias a escola de seu filho usa para articular-se com a
família?
( ) Reuniões bimestrais ou semestrais e horários festivos
( ) Visitas a residências de alunos
( ) Através do contato com os pais
( ) Visitas a exposições e trabalhos escolares realizados por crianças na escola
( ) Outros:
5) Como você avalia as reuniões que acontecem na escola de seus filhos?
( ) Momento para tratar de assuntos burocráticos
( ) Uma ação repetitiva da escola
( ) Momento de orientação aos pais sobre como contribuir com o processo de
aprendizagem deseus filhos
( ) Outros:
6) Na sua opinião, qual é a função social da escola?
( ) Fornece oportunidade de aprendizagem sistemática
( ) Transmitindo cultura e valores de geração em geração
( ) Moldando o comportamento do sujeito em um processo progressivo
( ) Contribuir para o desenvolvimento global (social, afetivo, cognitivo, cultural,
ética, etc.)do ser humano
( ) Outras:
7) Qual é o papel da família?
( ) Educar as crianças inserindo-as no contexto social
( ) Preparar o sujeito para enfrentar as diferentes situações de convivência
social
( ) Influenciar positivamente no processo de formação e desenvolvimento do
sujeito
( ) Desenvolva a sociabilidade, eficácia e bem-estar físico de seus filhos.
( ) Outros:
8) Na sua opinião, como você gostaria que fosse a articulação família-escola?
9) Como você contribui em casa, no processo de aprendizagem do seu filho
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RESUMO

Este trabalho objetivou verificar os desafios encontrados pelo corpo docente para
superar as dificuldades do ensino geradas na Pandemia da COVID-19, bem como os
modelos adotados para uma melhoria na qualidade de ensino por meio de um grupo de
professores das Instituições de Ensino Superior da rede pública e privada de Juazeiro do
Norte-CE. Os professores relataram vários desafios enfrentados nas instituições com a
retomada das aulas e diversas questões a serem discutidas no ensino pós Pandemia
relacionado ao modelo semipresencial, remoto e EAD, entre eles a falta de recursos
tecnológicos, treinamento específico e falta de domínio das ferramentas. Os professores
também colocaram que para um ensino pós Pandemia será necessário investir em
recursos tecnológicos, capacitação de docentes e discente e mais investimento das
instituições públicas e privadas. A Metodologia aplicada neste trabalho foi a pesquisa
bibliográfica de natureza qualitativa, descritiva, exploratória e entrevista com
instrumento de coleta de dados.
Palavras-chave: Ensino Superior. Pandemia. COVID-19 Ensino Remoto.

INTRODUÇÃO
O mundo está passando por uma séria transformação, isso
se deve principalmente devido ao caos ocasionado pelo COVID19, este fato pegou várias organizações, tanto públicas como
privadas, de surpresa, exigindo a mudança emergencial de seus
processos. Um dos setores que foi mais impactado com este fator
foi o setor educacional, onde as três cadeias que a compõe,
(instituição, docentes e discentes) tiveram que se readequar.
Quando se fala sobre ensino a distância, a primeira coisa
que se pensa é a tecnologia. A seguir, vem a ideia de que é um
método de ensino recente. Porém, a história do EAD começou há
quase três séculos. De acordo com Alves (2009) o primeiro relato
de um curso feito sem aulas presenciais e no tempo do aluno, foi no
ano de 1728, no jornal norte-americano Gazeta de Boston.
No Brasil, a EAD é marcada por períodos de sucesso e
estagnação, conforme aponta Alves (2009). O segundo período
resulta de falta de políticas públicas para o setor. Entretanto, a
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modalidade tem um papel importante na democratização do
ensino, destinada principalmente aos cidadãos que estão fora das
regiões mais favorecidas.
Baseado neste pressuposto propõe-se através deste
trabalho tentar resolver a seguinte problemática: Como os
Docentes estão se posicionando para conseguir superar as
dificuldades de aprendizado gerada na Pandemia? E como objetivo
geral buscou-se identificar os modelos adotados por docentes para
melhoria na qualidade de ensino neste novo tempo.
Para alcançar o objetivo desse estudo foi realizado uma
entrevista junto a quatro professores de ensino superior de
instituições públicas e privadas a fim de evidenciar as dificuldades
enfrentadas por eles neste novo momento, avaliar o apoio gerado
pelas instituições de ensino a fim de auxiliar no processo ensino
aprendizagem e entender as principais técnicas adotadas pelos
docentes.
Este trabalho será dividido em cinco capítulos. Em seu
primeiro capítulo serão apresentados: tema, problemática,
objetivo geral e específicos. No segundo, será realizado um
levantamento bibliográfico a fim de embasar o trabalho,
segmentado em três blocos, sendo no primeiro apresentando
modelo de aula remota; no segundo bloco, será discutida a
educação totalmente a distância; e no terceiro, serão apresentadas
o modelo hibrido de educação integrando remota, educação a
distância e o semipresencial. Após, será apresentada a metodologia
utilizada para coleta e análise dos resultados. No quarto capítulo,
serão apresentados os dados coletados pela pesquisa, com sua
discussão. Finalizando, far-se-á considerações finais sobre o que foi
descoberto e recomendações para posteriores pesquisas.
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A Pandemia da COVID-19 revolucionou o mundo,
trazendo diversas transformações em todos os setores de forma
brusca e avançada. Dentre todos esses setores a educação foi a
mais afetada, desde o ensino básico até o ensino universitário,
docentes, discentes, gestores e comunidade em geral, foram todos
surpreendidos, tendo que se adaptar rapidamente a todas essas
mudanças e a incluir recursos tecnológicos no âmbito educacional,
sem formações e recursos para tais mudanças (RODRIGUES et al.,
2020).
Apesar de ser um problema educacional, o fechamento das
escolas, remodelou parte da sociedade, pois as famílias passaram a
exercer e conciliar múltiplas funções ao mesmo tempo, funções
acadêmicas, profissionais e familiares e isso gerou desconforto e
descontentamento, já que por ser desconhecido, o Coronavírus
não permite um planejamento de acolhimento a todos os
envolvidos com destaque à este contexto educacional, tendo em
vista que não foi possível planejar e executar decisões a médio
prazo, fazendo com que governos no mundo todo, tomem
diferentes decisões diariamente conforme o índice de mortos e
contaminados.
A educação e a sua importância sobressaíram, tiveram
grande destaque, professores de todos os níveis e modalidades de
ensino têm se reinventado diariamente em suas práticas
pedagógicas e começaram a utilizar massivamente em seus
planejamentos educacionais tecnologias da informação e
comunicação mesmo sem formação ou conhecimento básico
necessário para tal. Como os docentes que não vivem a experiência
de utilizar as tecnologias da informação e comunicação irão
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adaptá-las e inseri-las no processo de ensino e aprendizagem,
diagnosticando e opinando sobre algo que nem mesmo conhecem?
É necessário que se reflita esta questão, que políticas e programas
de inclusão tecnológicas sejam desenvolvidas no setor público e
privado, sendo inseridas na formação inicial do professor e nas
formações continuadas.
Essa gama de possibilidades, modernidades e
conhecimentos que a Pandemia trouxe para o cenário educacional,
não tem sido tarefa fácil tendo em vista quanto à formação de
professores:
[...] tanto inicial como continuada, poucas e
incipientes têm sido as iniciativas capazes de apontar
saídas reais ou de contribuírem de forma eficiente
com um trabalho que integre a questão da
aprendizagem,
enquanto
promotora
de
desenvolvimento cognitivo dos alunos com os
instrumentos tecnológicos como o computador e a
internet. (Freitas, 2009, p. 09).

Nesse contexto pandêmico os docentes sentem-se cada
vez mais pressionados, pois faltou uma formação necessária e até
mesmo recursos didáticos tecnológicos, e também “a ênfase dada à
tecnologia aparece como uma coqueluche” [Eichiler et al., 2003,
p.2]. Assim como no ensino básico, público e privado, que
funcionava apenas na modalidade presencial, algumas Instituições
de Ensino Superior que também utilizavam apenas da mesma
modalidade, aderiram ao ensino remoto durante a Pandemia,
outras aderiram ao ensino EAD (educação a distância) ou ao ensino
semipresencial.
Apesar das inúmeras dificuldades encontradas no setor
educacional, como falta de recursos e formações pedagógicas
adequadas e eficientes, observa-se que as respostas obtidas pelos
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educadores através do uso das tecnologias, foram na grande
maioria significativas, fazendo com que os profissionais da
educação adaptassem seus planejamentos de aulas do dia para a
noite, sem formação, recursos ou tempo hábil para tal,
improvisando para realizar gravações e transmissão de aulas
através de mídias sociais e algumas plataformas digitais como
Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, entre outros, demonstrando
muitas iniciativas no sentido de considerar a atual situação
pandêmica e todas as mudanças que ela tem ocasionado na vida da
população.

MODELO DE AULAS ON-LINE (AULAS
REMOTAS)
Apesar da Pandemia da COVID-19 ter modificado a rotina
da população a nível mundial, surgiram muitas ‘soluções’ de ensino
a distância, as quais se fizeram necessárias dentro desse contexto,
porém deve ser considerado o seu efeito limitado, levando em
consideração a falta de equidade no tocante ao acesso da
população às mídias sociais e a falta de recursos e formações
eficientes para os docentes. Devido essa falta de interação
presencial, as dificuldades encontradas pelos educadores e seus
educandos formaram muitas lacunas nas áreas de conhecimentos
previamente definidos pelo setor educacional e na interação social,
sendo necessária cautela com a normatização e a equivalência das
horas aplicadas nesta modalidade de ensino, assim como o
cumprimento de períodos letivos.
O modelo de aulas remotas ou on-line, é o modelo que foi
acolhido por diversas instituições de ensino no início da Pandemia,
como forma de solução imediata, o qual apresentou uma menor
resistência no ensino superior.
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O ensino remoto, tem como princípio básico manter o
vínculo entre professores, alunos e profissionais da educação,
levando em consideração que o ensino remoto não se restringe
apenas à existência ou não do acesso tecnológico, compreendendo
a complexidade de ter docentes e discentes confinados, os quais se
encontram em condições de fragilidades proporcionadas pelo
momento, que sequer tiveram formações e períodos de
ambientação para uso de tecnologias. Considerando a Pandemia
de Coronavírus e com intuito de manter o vínculo entre docentes e
discentes o Ministério da Educação e Cultura (MEC) institui a
Portaria Nº 343, de 17 de março de 2020 que diz o seguinte:

Art. 1º Autorizar, em caráter excepcional, a
substituição das disciplinas presenciais, em
andamento, por aulas que utilizem meios e
tecnologias de informação e comunicação, nos limites
estabelecidos pela legislação em vigor, por instituição
de educação básica e superior, integrantes do
sistema federal de ensino, de que trata o art. 2º do
Decreto nº 9.235, de 15 de dezembro de 2017
(BRASIL, 2020, p.01).

Esta modalidade de ensino pode acontecer através de lives,
redes sociais, plataformas interativas, durante horários específicos
das aulas, de modo a permitir a interação em tempo real, de
maneira simultânea e síncrona, ou de modo assíncrono, utilizando
outras ferramentas educacionais e tecnológicas como gravações
de videoaulas e materiais disponibilizados para consultas e
explicações.
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MODELO EAD
A educação a distância, conhecida por EAD, é um modelo
de ensino recente aqui no Brasil, onde acontecem aulas de forma
assíncrona (não instantânea), planejada e estruturada, seja de
forma tecnológica através de meios digitais ou de forma analógica
com materiais impressos e estruturados por disciplinas e áreas de
conhecimento, como livros. O Brasil tem uma legislação que
engloba a concepção de EAD, a qual reflete os referenciais teóricos
internacionais. De acordo com o parágrafo 1º do Decreto nº
9057/2017:
Para os fins deste Decreto, considera-se educação a
distância a modalidade educacional na qual a
mediação didático-pedagógica nos processos de
ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de
meios e tecnologias de informação e comunicação,
com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre
outros, e desenvolva atividades educativas por
estudantes e profissionais da educação que estejam
em lugares e tempos diversos. (BRASIL, 2017).

Apresentaria um questionamento nessa concepção, pois a
expressão “com pessoal qualificado” é um reflexo da ideia de que
EAD não tem a mesma qualidade que a educação presencial,
sabendo-se o que é necessário para se definir uma modalidade
nova e amplamente regulamentada, se faz necessário informar que
os profissionais que trabalham nessa modalidade são
“competentes e qualificados”, como se fosse possível não ser.
Hodges et al. (2020), afirma que esta ideia de antagonismos de
qualidade é recorrente em nível mundial. Percebemos que nesse
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contexto de Pandemia da COVID-19, muitas instituições têm
colocado em prática alternativas rápidas que envolvem
erroneamente as tecnologias como se fossem experiências de
educação a distância, sem nem mesmo ter muitas vezes, estrutura
para tal.
As Instituições de Ensino Superior nesse período de
Pandemia terão certamente papel nas mudanças de paradigmas de
que o ensino a distância no Brasil é inferior ao presencial, pois
mesmo que contrárias a esta modalidade, devido ao atual contexto
tiveram que aderir ao EAD, e geralmente atingindo resultados
satisfatórios de recursos simples e inúmeras possibilidades de
inovações que este formato nos oferece.
Conforme afirmam Maia e Mattar (2008), o ensino a
distância requer estudos, organizações e planejamento anterior,
considerando o perfil de educadores e educandos, as objetivos do
curso em questão, desenvolvimento de estratégias de ensino e
aprendizagem, levando em consideração as modalidades síncronas
e assíncronas de um ensino a distância eficaz e de qualidade, com o
intuito de obter e atingir o máximo de aproveitando possível,
envolvendo a participação de múltiplos profissionais para o
desenvolvimento educacional como um todo, contendo qualidade
pedagógica, visual e atrativa, com materiais diversos que servem de
apoio para o professor.

MODELO SEMIPRESENCIAL
O modelo de ensino semipresencial, ou modelo híbrido, é a
junção de duas modalidades que coexistem entre si, com atividades
presenciais e a distância.
A carga horária presencial é definida pela instituição de
ensino, de acordo com as necessidades de cada curso. Nesta
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modalidade de ensino híbrido, o discente tem acesso a um
ambiente de aprendizagem virtual, onde constam todas as
informações necessárias para a sua formação acadêmica, com
algumas aulas presenciais, conforme preestabelecido pela
instituição de ensino.
Este modelo educacional é muito comum em cursos de
nível superior, e tem sido muito adotado pelas instituições
educacionais, visto que aumentou consideravelmente a demanda
pela procura dessa modalidade devido a sua flexibilidade de
horários que devem ser cumpridos de forma presencial na
instituição de ensino. Cursar um ensino semipresencial é algo
inovador, que proporciona flexibilidade quanto aos horários de
estudo e os dias de aulas presenciais, porém requer muita disciplina
e dedicação (MARTINS; ALMEIDA, 2020).
Os docentes desta modalidade híbrida possuem formações
pedagógicas e tecnológicas para lidar com as novas metodologias
de ensino, embora esta modalidade sofra preconceitos é
importante ressaltar que a tecnologia está presente no cotidiano
da sociedade, sendo necessário a criação de políticas que as
implementem do ensino básico até o ensino superior facilitando o
acesso para todos. Apesar de muitas Instituições de Ensino
Superior ainda não serem adeptas ao ensino híbrido, durante a
Pandemia da COVID-19 isso mudou, e diversas instituições de
ensino acabaram aderindo as tecnologias educacionais mesmo que
de forma emergencial e provavelmente continuem utilizando-as
após esse período, seja como complementação dos recursos
educacionais já conhecidos ou até mesmo a sua implementação na
grade curricular em diversas modalidades do conhecimento.
Diante de uma Pandemia, podemos perceber que não se
trata apenas de escolher uma modalidade de ensino que seja mais
eficaz, e sim da necessidade de discutir algo inédito, como a
inserção de tecnologias no meio educacional, onde rapidamente as
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informações são atualizadas e não se tem protocolos seguros para
retornar ao modelo educacional como vivíamos antes do período
de Coronavírus. É necessário que haja conscientização da
importância de se criar políticas públicas que ressaltem a
importância de incluir tecnologias no ensino básico e superior, que
englobem a formação de professores e até a equidade de acesso
pela população. Além disso, conforme afirmam Lopes e Furkotter
(2016), integrar tecnologia no ensino superior, sobretudo na
formação inicial de professores, desafia-os a encontrar modos de
ensinar com tecnologia, que o levem a refletir sobre os limites e as
possibilidades desse uso na escola básica. É extremamente
importante ressaltar que mesmo em diferentes modalidades de
ensino, seja presencial, semipresencial ou EAD, a educação se faz
necessária, o professor se torna cada vez mais necessário, pois
mesmo diante de todas as dificuldades, encontrou maneiras de
driblá-las e exercer o seu importante papel perante a sociedade, em
um momento de crise, de algo inédito e desconhecido, à nível
mundial.

METODOLOGIA
A metodologia aplicada neste trabalho foi um estudo
descritivo de natureza qualitativa realizado através de
instrumento de pesquisa entrevista. Segundo Malhotra (2004),
uma pesquisa pode ser orientada em seis diferentes etapas:
definição de problema, desenvolvimento da abordagem,
formulação da concepção da pesquisa, coleta de dados, preparação
e análise de dados, preparação e apresentação do relatório.
Segundo Lakatos e Marconi (2010), as abordagens
qualitativas têm o poder de analisar aspectos complexos de
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fenômenos sociais considerando o contexto, buscando entender as
experiências humanas de forma pessoal ou grupal.
Para Leite (2008, p. 94), “a divisão entre pesquisa
qualitativa e quantitativa é apenas teórica, porque na prática toda
e qualquer pesquisa usa os dois tipos de métodos sempre”, sendo,
portanto, pesquisas auxiliares uma da outra. Ainda segundo Leite
(2008, p.96), as abordagens qualitativas “são as que empregam a
estatística e a matemática – os números e cálculos – como principal
recurso para a análise das informações”.
De acordo com Gonçalves (2004, p.45),
“uma pesquisa não consiste simplesmente da
divulgação dos seus resultados para o público, mas
também contribui para o aprofundamento e a
compreensão com relação a um determinado tema
abordado.”

Para a mesma foi importante realizar uma pesquisa
descritiva, pois segundo Cervo e Bervian (2002, p.66), este tipo de
pesquisa “busca conhecer as diversas situações que ocorrem na
vida social, política, econômica e os demais aspectos do
comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente
como de grupos e comunidades mais complexas”. Fundamentar-seá em pesquisa bibliográfica e de campo, com caráter exploratório.
Conforme dado o objetivo geral deste trabalho, buscou-se
identificar os modelos adotados por docentes para melhoria na
qualidade de ensino neste novo tempo, optou-se por aplicar como
instrumento de coleta de dados uma entrevista, onde o
pesquisador realizou perguntas abertas e fechadas, que foram
respondidas por meio de aplicação de questionário estruturado a
docentes de IES públicas e privadas entre os dias 01 a 10 de
outubro de 2020.
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O autor Leite (2008, p.75), afirma que:
“a entrevista é uma conversa verbal face a face que
permite ao entrevistador informações para a
pesquisa. Os dados coletados serão analisados por
meio da interpretação das respostas obtidas, através
da análise de conteúdo.”

A entrevista foi elaborada com perguntas estruturadas,
tanto abertas como fechadas, voltadas para compreender a
percepção que os docentes nos cursos de graduação à distância
têm sobre essas modalidades de ensinos. Optou-se por aplicar a
entrevista em quatro IES localizadas em Juazeiro do Norte – CE.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
As considerações apresentadas pelos entrevistados nos
dão um panorama local sobre a mudanças e perspectivas adotadas
no contexto de ensino e aprendizagem. Desde a transição,
dificuldades, mudanças positivas, visão, impactos presentes e
futuros, e perspectivas da educação brasileira no momento pós
Pandemia.

Quadro 01 - Perfil dos entrevistados:
Id.

Faixa
etária
(anos)

Tempo de Modalidade
atividade
de Ensino
docente
adotada
(anos)
após a
Pandemia

Docente 1 30 – 40

Até 4

Docente 2

5 a 10

Até 30

Ensino
Remoto
Ensino
Remoto

Tipo de
Instituição
Superior

Pública e
Privada
Pública e
Privada

Aquisição de
Ferramentas

Houve
melhorias
nos
resultados
dos
discentes

Sim

Sim

Sim

Sim
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Docente 3 30 – 40

Até 4

Docente 4 30 – 40

5 a 10

Docente 5

Acima
de 50

Docente 6 30 – 40

Acima de
20
10 a 20

Ensino
Remoto
Ensino
Remoto
Ensino
Remoto
Ensino
Remoto

Privada

Sim

Prefere
não opinar

Pública

Não

Não

Pública

Sim

Não

Pública

Sim

Prefere
não opinar

Fonte: Dados da pesquisa, 2020.

Do quadro acima depreende-se que o perfil médio dos
entrevistados com idade variando entre 30 e 40 anos, de 5 a 10
anos de atividade docente, utilizando o ensino remoto como
mudança após a Pandemia, e que lecionam em instituições públicas
e privadas.
Sobre a transição e principais dificuldades temos as
seguintes declarações dos docentes:
Docente 1: “O ensino era semipresencial e passou a ser
totalmente remoto.” e que “O maior desafio foi o distanciamento
presencial tornando mais difícil o acompanhamento dos
acadêmicos.”
Docente 2: “Na instituição pública a transição ocorreu de
forma brusca e inesperada, sem recursos e formações no início do
período pandêmico[...]” e “a falta de recursos tecnológicos
disponibilizados [...], onde para conseguir realizar aulas de modo
eficiente, tais recursos foram adquiridos com o meu próprio
dinheiro, [...] criação de um ambiente especifico para desenvolver e
gravar as aulas ou realiza-las em tempo real. ”
Docente 3: “No início foi muito confuso, não houve
treinamento e não houve suspensão das aulas[...]” e ainda “manter
a atenção dos alunos; a interação e espontaneidade. Substituição
das avaliações presenciais/ trabalhos por avaliações remotas.”.
Docente 4: “Através de resolução interna e comunicado
aos alunos, feito diretamente pelos professores que optaram pelo
ensino remoto” “Dificuldade de acesso à internet e equipamentos
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pelos alunos, falta de domínio das ferramentas de ensino remoto
pelos professores”
Docente 5: “Reuniões com o corpo docente e
coordenações de cursos. Logo após reuniões com alunos de cada
curso. E finalmente tutoriais do funcionamento do ensino remoto
na plataforma Google Sala de Aula.” e “a falta de conhecimento
deste tipo de ensino tanto docente como discente.”
Docente 6: “Após 2 meses de paralisação [...], abertura de
salas virtuais [...]” e encontrou dificuldades na “disponibilidade e
entrosamento do profissional docente com as ferramentas
necessárias ao ensino remoto”
Percebemos que como aspectos relevantes mencionados
por todos os docentes temos as dificuldades técnicas com as
ferramentas utilizadas e que sendo feitas de forma abrupta ou não,
as mudanças não são acompanhadas de forma igual por todos.
Segundo Godoi et al. (2020), existem diversos desafios
relacionados ao ensino remoto neste período de Pandemia, tais
como: a adaptação e flexibilização em relação à uma nova forma de
ensino e aprendizagem e utilização das ferramentas tecnológicas
para o ensino, o que gera sentimento de insegurança, dúvidas e
sobrecarga de trabalho, diz ainda que há dificuldades em motivar e
engajar os discentes numa nova forma de relação de ensino.
Quanto as principais vantagens todos os participantes da
pesquisa foram unânimes na indicação de que novos métodos nos
possibilitam uma nova gama de possibilidades para ensino e
avaliação, e maior interatividade, possibilitando maior assiduidade
e visando reduzindo evasão escolar nesse período conturbado.
No que se refere as visões deste novo processo
educacional, as respostas são variadas:
Docente 1: “Vejo como forma de consolidar o ensino
remoto e mostrar sua eficácia naquilo que se propõe”
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Docente 2: “Acredito que a Pandemia [...] irá revolucionar o
meio educacional de uma maneira positiva” que “governos e
instituições de iniciativas privadas invistam em recursos
tecnológicos” ressaltando que “nem todos possuem acesso as
plataformas digitais”
Docente 3: “Acho acessível, econômico e interessante, mas
acho que exige um planejamento eficiente voltado para o ensino
remoto e acho que alguns encontros presenciais e visitas técnicas
são fundamentais”
Docente 4: “É um processo a ser aperfeiçoado, carece de
maior capacitação e reestruturação dos estabelecimentos de
ensino”
Docente 5: “Muito ruim. Mostra que este tipo de educação
é deficiente no processo de ensino-aprendizagem e que a
sociedade como todo ainda não atingiu o século 21 em ter acesso a
tecnologias digitais com acesso para todos. Ter acesso a redes
sociais via aparelhos telefônicos não implica avanço[...]”
Docente 6: “Percebo que é um processo válido, frente a
realidade da Pandemia, porém percebo fragilidades no sistema
como um todo[...]”
Neste contexto Arruda (2020), nos ensina que:
O Brasil não possui iniciativas no campo de tornar as
tecnologias digitais como saberes necessários para
uma formação transversal de alunos e alunas, como
foi detectado na maioria dos países pertencentes a
OCDE. Em um contexto no qual as tecnologias
digitais tornam-se referências do setor produtivo, de
serviços, de pesquisa e desenvolvimento, o momento
considerado uma crise pode se configurar em
possibilidade de fortalecer uma formação
tecnológica que ultrapasse a dimensão do consumo e
se torne crítica e produtiva de conhecimentos
(escolares ou não) (ARRUDA, 2020, p 272-273).
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Nos diz ainda Cavalcante et al. (2020) que esse processo de
reflexão oportuniza muito mais do que resposta para as dúvidas.
Ele aponta a descoberta de novas inquietações, capazes de gerar
outras reflexões, explicitando o não esgotamento das
possibilidades para responder uma demanda, sob a observação e
atenção de múltiplas perspectivas.
Destaca-se ainda a dificuldade enfrentada na manutenção
do interesse dos alunos e sua participação nas atividades em tempo
real:
Docente 1: “[...] (alunos) desistiram por não dominarem as
novas tecnologias”
Docente 4: “Os alunos têm baixa interação nas
plataformas”
Docente 5: “na medida que os alunos não a acompanham
em tempo real e nem aprendem com qualidade como nas aulas
presenciais” que há “desânimo, descaso, angustia, etc.” e ainda “os
prazos a serem atingidos (pelos alunos) e a qualidade das respostas
deixam a desejar”
Docente 6: “Os alunos têm diminuído a participação direta
durante as aulas”
Cabe a discussão sobre as causas e consequências para a
menor interatividade e participação, que podem advir desde a
carências econômicas, dificuldades tecnológicas e até mesmo
problemas psicológicos enfrentados pela comunidade discente.
Sobre a perspectiva de retorno as atividades nos modelos
Pré-Pandemia os docentes relatam que:
Docente 1: “Não é possível prever com precisão os
impactos a longo prazo, temos ainda estimativas[...]” e “para o
conhecimento chegar a todas as classes sociais, será necessária a
elaboração de políticas públicas mais eficazes que contemplem
todas as camadas sociais”
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Docente 2: “[...]com novas possibilidades que irão
diversificar a sala de aula e a maneira de ensinar, aprender e
avaliar.”
Docente 4: “[...] adoção de ensino híbrido”
Quanto ao tema, Valente et al. (2020), ensinam que nada
substitui uma aula presencial e a convivência social que as
instituições de ensino superior proporcionam, mas é preciso estar
abertos ao aprender e experimentar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os dados obtidos nessa pesquisa revelam que os
professores do ensino superior de instituições públicas e privadas
tiveram que se reinventar durante o contexto da pandemia de
COVID-19. Os encontros presenciais nas Instituições de Ensino
Superior ficaram inviáveis e outras formas de ensino foram
adotadas com o intuito de amenizar prejuízos durante o ano letivo
de 2020.
As aulas deixaram de ser presenciais para ser virtuais,
proporcionadas pelas Tecnologias Digitais de Informação e
Comunicação (TDICs). O uso dessas ferramentas tecnológicas
evidenciou dificuldades enfrentadas pelos professores que
participaram dessa pesquisa, foram revelados problemas como:
Distanciamento
presencial
tornando
mais
difícil
o
acompanhamento dos acadêmicos, falta de recursos tecnológicos,
criação de um ambiente especifico para desenvolver e gravar as
aulas ou realizá-las em tempo real, dificuldade de acesso à Internet
e equipamentos pelos alunos e falta de conhecimento deste tipo de
ensino tanto docente como discente. Como aspectos relevantes
mencionados por todos os docentes as dificuldades técnicas não
são assistidas de forma igual por todos.

198

CAPÍTULO 9 – OS NOVOS DESAFIOS DOS PROFESSORES DE IES NO PÓS PANDEMIA: UM
ESTUDO REALIZADO COM DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE JUAZEIRO
DO NORTE - CEARÁ

Apesar de algumas instituições já utilizarem outras formas
de ensino como aulas Remotas, EAD e semipresencial, as
dificuldades de acesso para alunos e professores ficam evidentes
quando esse modo de ensino passa a ser a única forma possível no
momento, a pesquisa aponta através dos relatos dos professores
que para um ensino que aborde instituições públicas e privadas em
um momento
pós Pandemia se faz necessário planos
governamentais e privados que invistam em tecnologias e
planejamentos eficientes voltados para o ensino remoto. Apesar
dos esforços realizados pelos professores para ministrar aulas, o
sistema ainda é falho, pois nem todos tem acesso a recursos
tecnológicos e conseguem ter domínio das ferramentas das TDICs,
mas que diante da realidade enfrentada atualmente esses foram os
métodos encontrados para dar continuidade ao ensino.
A pesquisa foi realizada com uma quantidade limitada de
professores o que demanda um olhar mais cauteloso nos
resultados encontrados, visto que o mesmo acontecimento pode
ser avaliado de várias formas. O projeto aqui exposto teve como
finalidade examinar os desafios que os professores universitários
vêm enfrentando no ensino pós Pandemia, analisando as
dificuldades encontradas atualmente nas plataformas de ensino.
Os resultados aqui encontrados revelam que a Pandemia
da COVID-19 trouxe para o meio acadêmico descontentamento
no modo de ensino devido à falta de infraestrutura das Instituições
de Ensino Superior, dificuldades tecnológicas e até mesmo
problemas psicológicos enfrentados pela comunidade discente,
deixando claro que esse período é um dos mais incertos já
enfrentados na esfera educacional, não só no Brasil, mas em todo o
mundo.
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RESUMO

O presente estudo busca apresentar a metodologia da história oral no contexto das
pesquisas qualitativas na área de desenvolvimento sustentável em um tempo de
pandemia da COVID19, através da produção de teses e dissertações. O estudo
apresenta ainda as conceituações sobre a história oral e discute-se também a
importância da análise de tais dados para sua contribuição na área do desenvolvimento
sustentável. Para coleta de dados foi realizada a técnica de pesquisa bibliográfica,
documental e cunho qualitativo. A base de dados usada na busca foi o Catálogo de
Teses e Dissertações da CAPES, utilizando os descritores “desenvolvimento
sustentável” AND “história oral” e tendo como corte de tempo os anos de 2015 a 2020.
No qual identificou nove pesquisas, sendo cinco dissertações e quatro teses, que
usaram a história oral como ferramenta metodológica. Foi possível reconhecer nos
trabalhos que a história oral tem uma função política comprometida com a democracia,
possibilitando o direito de saber e permitir veicular as opiniões dos participantes da
pesquisa quanto sujeito e não apenas objetos de pesquisa.
Palavras-chave: História Oral. Desenvolvimento Sustentável. Pesquisa Qualitativa.
COVID19.

INTRODUÇÃO
É sabido que a educação se encontra na sociedade desde o
início da humanidade. Portanto, é possível perceber sua
importância e sua evolução conforme o passar de épocas, se
adaptando ao homem e fazendo ao mesmo tempo o processo de
evolução intelectual, gerando uma simbiose entre homem e
educação (SOUZA, 2018). A educação era vista de forma diferente
como é conhecida hoje, uma vez que, não tinha como objetivo
ensinar formas de aprendizagem e sim, capacitar as pessoas a se
adaptarem conforme seu grupo, com práticas de caça, plantio e
outras práticas de sobrevivência (SERENNA, 2018).
Nesse sentido, é preciso saber que não há como ter
entendimento da educação sem atrelar a sua evolução ao processo
de desenvolvimento da cultura nas sociedades constituídas por
humanos (CUNHA, et al., 2008). A educação assim como a
humanidade, sofreu por um longo período de mutação até se
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tornar um processo educacional que envolve normas e padrões
que evoluíram conforme o desenrolar da sociedade, se adaptando
a cada realidade em questão (RIBEIRO et al., 2017).
Conforme seu desenvolvimento, é possível encontrar
diversas ramificações na aplicação da história oral. Dentre os
processos educacionais, tem-se a história oral, em que a história
pode ser contada de maneira mais real, uma vez que se baseia não
só no contexto universitário, mas em todo o movimento social que
se fazia presente nas regiões onde ele começava a emergir
(GOMES FILHO, 2021). Logo, pode-se afirmar que a história oral é
um misto de fonte, método e técnica, que busca utilizar tal técnica
se baseando nas informações proferidas diretamente da fonte
(BARBOSA, 2008).
No Brasil, a história oral foi se desenvolvendo com o passar
dos anos, porém apenas durante os anos 1990 que teve uma mais
relevante participação no contexto educacional e das pesquisas, já
que começou a ser inserida em programas de pós-graduação
(FERREIRA; AMADO, 2006). Em 1994 foi criada a Associação
Brasileira de História Oral - ABHO, assim, foi possível criar uma
nova cultura dentro do cenário brasileiro, onde pessoas com
interesses em comum trocam experiências, partilhando de acervos
de depoimentos envolvendo a história oral, assim como garantindo
uma constante discussão acerca do tema (FERREIRA, 1994).
Através da ABHO, foi realizado o primeiro encontro de
história oral no Brasil, que acabou fomentando ainda mais os
critérios que são defendidos por essa ramificação (GOMES FILHO,
2021). Os procedimentos da história oral devem seguir um padrão
antes, durante e depois o processo de depoimento, pois deve seguir
critérios para garantir a relevância do fundamento da pesquisa
(REZENDE, 2017) “[...] a história oral inaugurou técnicas
específicas de pesquisa, procedimentos metodológicos singulares

205

CAPÍTULO 11 – HISTÓRIA ORAL ENQUANTO TÉCNICA DE USO NAS METODOLOGIAS DE
PESQUISA QUALITATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID19: COM ÊNFASE NOS
ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

e um conjunto próprio de conceitos [...]” (FERREIRA; AMADO,
2006).
Portanto, a história oral como metodologia, não busca fazer
análises, ou seja, não busca respostas ao questionar o conteúdo
investigativo durante os processos de depoimentos, mas sim
buscar uma base sólida de informações para facilitar o processo de
tomada de decisão (GOMES FILHO, 2021). É visto entre os
diferentes autores que abordam a temática da história oral que, é
importante manter uma relação sólida entre pesquisador e
pesquisado, assim é garantido o sucesso da entrevista, já que
ambos estão em perfeita simbiose (ALVES, 2016).
Mas é importante lembrar que a história difere de
entrevista, pois após o entrevistador finalizar o processo ele deve
interpretar e analisar o que de fato irá ser utilizado como conteúdo
e assim ter as informações como uma fonte para se chegar na
história. Logo, é indicado que seja feita a transcrição de tudo que
foi perguntado ao entrevistado em forma de texto, levando em
consideração as perguntas como um documento (SILVEIRA, 2007).
Toda entrevista deve possuir diferentes formas de abordagem,
uma vez que, não se deve fazer uma delimitação de tema,
garantindo um maior leque de opções para aumentar a
complexidade de segmentos que podem ser seguidos.
A metodologia da História Oral, recolhesse as informações
através de entrevistas, e que pode ser realizada para produzir
dados a partir de relatos orais dos participantes em um
determinado campo de pesquisa. Existe portanto, o “tema de
fundo” que é o entrevistador baseia-se para encontrar o rumo da
entrevista, fazendo com que a abordagem principal possa discorrer
sobre as variantes do tema, portanto, não deve ser algo totalmente
específico, já que irá manter as opções de entrevista em aberto
(MOTTA, et al., 1994).
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Esse paper visa como principal objetivo, observar por meio
de uma revisão na base de dados de teses e dissertações,
identificar o uso da história oral nas pesquisas sobre
desenvolvimento sustentável em tempos da pandemia da
COVID19, busca ainda reconhecer a história oral como uma
técnica de pesquisa de cunho qualitativa e reconhecer nos estudos
quais campos de pesquisa a história oral é reconhecida como
ferramenta metodologia.

METODOLOGIA
O presente estudo caracteriza-se como bibliográfico,
descritivo, exploratório e de cunho qualitativo. Os estudos
qualitativos possibilitam aos pesquisadores observar de formar
mais profunda os significados de um determinado fenômeno ou
ocorrido, sobre um sujeito ou grupos, bem como sobre as
necessidades e aspectos de relevância na viva e cotidiano do
envolvidos no estudo, para que possa planejar e executar ações e
desempenhar diversos papéis na sociedade (MARTINELLI, 2003).
Para Minayo, Deslandes e Gomes (2011, p. 21-22) o aspecto
qualitativo na pesquisa se evidencia a partir do direcionamento do
estudo em que consiste na apreensão do “[...] universo dos
significados, motivações, crenças, valores e atitudes, o que
corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos
processos [...] que não podem ser reduzidos à operacionalização de
variáveis”.
Foram usados os descritores “desenvolvimento
sustentável” AND “história oral” na base de dados, Catálogo de
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Teses e Dissertações da CAPES5 entre os anos de 2015 e 2020, em
que foram recuperados nove (09) trabalhos sendo cinco (05)
dissertações e quatro (04) teses que usam a história oral como
ferramenta metodologia de coleta e/ou técnica de análise. Os
trabalhos foram organizados por ano e tipo, extraindo o seu
resumo da base de dados para melhor compreender geral do seu
desenvolvimento, dando ênfase de como a história hora foi usada
em cada estudo.
Quadro 01:
01 Trabalhos de teses que usam a história oral como fundamento
na pesquisa.
Autor(a)

MALTA,
Ricardo
Rodrigues

Programa/Universidade Ano

Título
A SIGNIFICÂNCIA RELIGIOSA DO
PARQUE NACIONAL DA TIJUCA: AS
PAISAGENS VALORIZADAS PELOS
USUÁRIOS RELIGIOSOS DE UMA
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO.
Resumo
O objetivo principal da tese foi interpretar
a significância religiosa do Parque
Nacional da Tijuca (PNT), localizado
Cidade do Rio de Janeiro, para grupos
religiosos,
gestores
ambientais
e
Doutorado em
pesquisadores, que valorizam e sacralizam
Geografia /
determinados lugares, inseridos nas
2016
Universidade do Estado
paisagens do Parque. A partir da
do Rio de Janeiro
articulação entre os atores sociais
entrevistados que têm fé, os que
gerenciam e os que pesquisam o mesmo
fragmento territorial, foram desvendadas
formas imateriais de valor que os símbolos
de diferentes religiões - das capelas
católicas e montes evangélicos aos
geossímbolos das religiões de matriz afrobrasileira - possuem na dimensão da
natureza, em que o homem e o meio
(sociedade-natureza)
se
relacionam
através
de
dimensões
simbólicas

5
Sobre o Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) é um sistema de busca bibliográfica que reúne registros desde 1987. Possui como
referência a Portaria nº 13/2006, que instituiu a divulgação digital das teses e dissertações produzidas
pelos programas de doutorado e mestrado reconhecidos. Link de acesso a base de dados:
http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/
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(paisagens invisíveis) tão ou mais
significativas que o pragmatismo das
relações fixadas pelos serviços ambientais
que uma unidade de conservação pode
proporcionar
em
um
ambiente
metropolitano. Qual a importância da
natureza para os grupos religiosos? Assim,
a lógica da descoberta foi adotada como
caminho de investigação, e a história oral
como técnica de pesquisa qualitativa,
complementada pela análise de conteúdo.
Além do levantamento de dados
secundários e de bases digitais, foram
realizadas dezoito entrevistas, entre
janeiro e setembro de 2015. A partir da
visão
das
lideranças
religiosas
entrevistadas na pesquisa, buscou-se
compreender a inter-relação entre o
homem religioso e a natureza. Em
comparação à visão de gestores
ambientais e pesquisadores foi possível
analisar os pontos comuns e divergentes
nas narrativas. A intenção era dar
visibilidade aos usos religiosos do PNT e às
inter-relações existentes entre os atores
sociais pesquisados, priorizando a
preservação de diferentes lugares
consagrados pelos grupos religiosos.
Alguns grupos religiosos organizados
persistem valorizando suas paisagens
religiosas, no PNT e entorno, embasados
por laços comunitários e por uma ética
ambiental, fundada no respeito à natureza
e às suas divindades, e na luta pela
preservação de suas tradições culturais e
dos lugares sagrados existentes na
natureza, diante de um contexto
socioeconômico marcado pela lógica de
mercado capitalista e pela cultura judaicocristã dominante, que também busca
incessantemente manter e/ou continuar a
imprimir e perpetuar suas marcas nas
paisagens do Parque. Por outro lado,
outros grupos religiosos e frequentadores
isolados não possuem compromisso com a
natureza e com o sagrado, poluindo as
áreas do Parque, caracterizando-as como
paisagens carregadas de significados
negativos por grande parte da sociedade.
Através dos resultados obtidos foi
possível: espacializar o uso público
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religioso do PNT, apresentando as áreas,
localidades e caminhos sagrados, e as
estruturas e elementos naturais geossímbolos -, que valorizam as 46
paisagens religiosas do Parque; e propor
recomendações para a gestão do uso
público religioso no Parque Nacional da
Tijuca.
DIÁLOGOS SOCIOAMBIENTAIS NA
RESEX TAQUARI E RDS
ITAPANHAPIMA-CANANEIA-SP
Resumo
A
Reserva
de
Desenvolvimento
Sustentável (RDS) Itapanhapima e a
Reserva Extrativista (RESEX) Taquari
foram criadas na cidade de Cananeia, área
litorânea do Vale Ribeira no estado de São
Paulo como parte das Unidades de
Conservação (UC´s) de uso sustentável
que compõe o Mosaico de Unidades de
Conservação do Jacupiranga (MOJAC)
criado em 2008. Essas novas categorias de
unidade de conservação de uso
sustentável foram formuladas no âmbito
dos debates que envolveram o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação
(SNUC) a partir de uma visão
OLIVEIRA; Humanidades, Direitos
socioambiental, ou seja, que busca aliar
Cassia
e outras Legitimidades /
preservação da biodiversidade e da
2017
Milena
Universidade de São
sociodiversidade. Dessa forma, a proposta
Nunes
Paulo
do MOJAC tem como objetivo aliar
proteção ambiental ao desenvolvimento
sustentável e permitir a permanência
digna das populações reconhecidas como
tradicionais em seus territórios de direito.
A partir disso, este trabalho de pesquisa
analisa o processo de implementação
dessas novas categorias de unidades de
conservação ambiental na área rural da
cidade de Cananeia e os novos conflitos
decorrentes dessa forma de intervenção
governamental em áreas historicamente
ocupadas. Tal análise foi feita sob a
perspectiva das populações locais que, a
partir desse contexto, passam a ser
reconhecidas jurídica e politicamente
como tradicionais. Para tanto foi
elaborado um corpus documental por
meio do registro das histórias de vida dos
beneficiários
destas
unidades
de
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ARANDAS,
Janaina
Kelli
Gomes

Zootecnia /
Universidade Federal
Rural de Pernambuco

conservação, segundo os procedimentos
técnicos e analíticos da história oral.
Título
ETNOZOOTECNIA DA RAÇA OVINA
MORADA NOVA EM SEU CENTRO DE
ORIGEM: HISTÓRIA, CRITÉRIOS DE
SELEÇÃO E SISTEMA DE PRODUÇÃO
Resumo
Objetivou-se
realizar
um
estudo
etnozootécnico da raça ovina Morada
Nova e seus mestiços no seu centro de
origem, município de Morada Nova, estado
do Ceará, no que diz respeito ao processo
histórico de formação da raça, critérios de
seleção locais adotados pelos criadores,
bem como caracterizar o sistema de
produção em que esses animais estão
inseridos. A investigação do processo de
formação da raça Morada Nova foi
realizada com base em revisão de
bibliografias e documentos históricos e,
através da história oral com base nos
depoimentos dos “especialistas locais”
(n=5), bem como por pessoas importantes
nesse processo. Os dados utilizados para
definição dos critérios de seleção e
2017 caracterização do sistema de produção
foram obtidos a partir de entrevistas com
criadores de ovinos Morada Nova (RMN)
(n=13) e criadores de mestiços da raça
(MMN) (n=48). As entrevistas foram
gravadas e posteriormente transcritas e,
após as transcrições foram submetidas à
análise de conteúdo, destacando os
aspectos mais significativos e relevantes
das entrevistas. Além disso, parte dos
dados foi submetida á estatísticas
descritivas, univaridas e multivariadas.
Através deste estudo, percebe-se a
trajetória histórica da raça Morada Nova
ao longo dos anos, desde primeiros relatos
de Octávio Domingues aos últimos
acontecimentos e, a importância dessa
raça no seu centro de origem. Em relação
aos critérios de seleção adotados,
observou-se que criadores do grupo RMN
utilizam critérios de seleção relacionados
ao padrão racial, como a cor da pelagem.
Em contraste, os criadores do grupo MMN
utilizam
critérios
relacionados
à
produtividade na seleção dos animais,
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MARINHO,
Elisa
Oswaldo
Cruz

Química Biológica /
Universidade Federal
do Rio de Janeiro

como a conformação corporal e a
produção de leite. O sistema extensivo
caracterizou-se como o mais usual nos dois
grupos de criadores avaliados. A base da
alimentação dos animais constituía-se de
recursos da Caatinga e suplementação
(milho e silagem de sorgo) nas épocas de
baixa disponibilidade de alimento. O
sistema
de
manejo
diversificado
(animais+cultivo) é o mais utilizado pelos
criadores. Em geral, tanto os criadores de
animais puros como criadores de animais
mestiços da raça Morada Nova adotam
medidas de manejo muitos semelhantes.
Estas informações poderão ser úteis na
definição
de
programas
de
desenvolvimento sustentável para a raça
Morada Nova na região. A fim de minimizar
erros nos programas de conservação
melhoramento é importante envolver os
criadores considerando as práticas de
criação existentes, as preferências e as
múltiplas funções dos animais avaliados.
Título
CONTRIBUIÇÕES DAS ACADEMIAS DE
CIÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO
CIENTÍFICA NA ÍNDIA E NO BRASIL
Resumo
A maioria dos países do mundo tem uma
Academia de Ciências, quase todas
instituições meritocráticas, que elegem
para seus quadros grandes pesquisadores
indicados pelos pares. Desenvolvem
estudos, projetos e programas, com base
em evidências científicas, visando
contribuir para o desenvolvimento
2020 sustentável de seus países. Entre seus
compromissos estão a identificação e
estímulo a vocações científicas e o
envolvimento com educação científica em
todos os níveis, desde a educação básica,
incluindo a qualificação de professores.
Desenvolvemos um estudo de casos com
Academias de países membros do BRICS,
especificamente Índia e Brasil, entre os
quais identificamos diferenças culturais,
históricas e no avanço científico e
tecnológico, assim como semelhanças
geográficas e socioeconômicas. Nossos
objetivos envolveram identificar as
atividades em educação em ciência e
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estímulo a vocações científicas das
Academias de Ciências dos dois países;
considerar a percepção dos entrevistados
sobre o tema, assim como acerca dos
desafios e perspectivas para carreiras
científicas em seus países; e avaliar a
pertinência
da
elaboração
de
recomendações e sugestões para a ABC. É
uma pesquisa qualitativa, de caráter
exploratório, utilizando a estratégia de
estudo de casos múltiplos. A coleta de
dados se deu por análise documental e
metodologia de história oral, mediante
realização de entrevistas gravadas, com
assinatura de termo de consentimento
esclarecido pelos entrevistados. Os
sujeitos principais são líderes das
Academias dos dois países. Outros
cientistas,
jornalistas
de
ciência,
estudantes beneficiados por programas
das Academias e por outras iniciativas
similares também foram ouvidos, de modo
a contextualizar a pesquisa. A análise
documental indicou diferenças históricas e
culturais com relação à valorização da
ciência. Outra importante diferença
identificada diz respeito ao vínculo com os
respectivos Estados, em termos de
consistência
e
continuidade
de
financiamento às Academias de Ciências e,
de modo geral, à ciência, tecnologia,
inovação e educação. As falas dos
entrevistados
corroboraram
esses
indicativos e acrescentaram informações e
sugestões relevantes, enriquecendo
nossas conclusões. Assim, vimos que
embora a Índia e o Brasil tenham muitas
semelhanças
históricas
e
socioeconômicas, o país asiático tem uma
agenda de desenvolvimento contínua,
baseada em ciência, tecnologia e inovação
(CT&I). Isto inclui investimentos e vontade
política para o avanço em educação, de
forma a produzir recursos humanos
qualificados
que
contribuam
decisivamente para esta agenda. Já o
Brasil é um país instável política e
economicamente,
marcado
pela
descontinuidade dos investimentos em
CT&I e educação. Os anos mais recentes
vêm mostrando a inexistência de uma
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agenda de desenvolvimento, sendo
marcados pela desvalorização do
conhecimento e pela destruição do
sistema de CT&I e educação, com cortes
orçamentários inviabilizadores da sua
sustentação. Este sistema foi construído
com enorme esforço dos cientistas nos
últimos 70 anos. A ABC vem tendo atuação
política
intensa,
contribuindo
permanentemente com ações baseadas
em conhecimento científico para resistir e
enfrentar o processo de destruição que
vem sendo imposto ao país. Por fim,
aproveitamos diversas iniciativas das
Academias
indianas,
assim
como
sugestões dos nossos Acadêmicos, para
elaborar sugestões e recomendações, que
possibilitem à Academia Brasileira
contribuir mais efetivamente com a
qualificação de recursos humanos
voltados para o desenvolvimento
sustentável do país.

Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Quadro 02:
02 Trabalhos de dissertações que usam a história oral como fundamento
na pesquisa.
Autor(a)

SCHNEIDER,
Alvir Antonio

Programa/Universidade Ano

Título
INTER-RELAÇÕES ENTRE
ASPECTOS CULTURAIS,
HISTÓRICOS E ECONÔMICOS NA
PRESERVAÇÃO DE ENCOSTAS DA
ÁREA URBANA DE JOINVILLE-SC
Resumo
O tema deste trabalho é a condição
de preservação das encostas de
Patrimônio Cultural e
morros na região urbana do
Sociedade /
2015 município de Joinville-SC, suas interUniversidade da Região
relações com a cultura, com o
de Joinville
ordenamento jurídico e com a
sociedade como um todo, com efeitos
sobre diversos componentes da
cidadania. Objetiva-se sondar como o
fenômeno se estabeleceu e quais
suas características e consequências
principais, bem como perscrutar
fatores
e
contingências
que
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determinaram o “status quo” de
preservação das encostas. Os
métodos utilizados na pesquisa são:
revisão bibliográfica, análise de
campo, pesquisa documental e de
história oral (entrevistas). As
conclusões principais nos remetem a
uma conjunção de fatores, que
envolvem não apenas a legislação,
mas também aspectos históricos,
culturais, econômicos e sociais, bem
como
levantam
discussões
relevantes
a
respeito
do
desenvolvimento sustentável na
estruturação das cidades e na
qualidade de vida das pessoas.
Autor(a)

CARDOSO,
Josiane Pereira

Programa/Universidade Ano

Título
PEDAGOGIA DE ALTERNÂNCIA E
AS ESCOLAS FAMÍLIAS DO
ESTADO DO AMAPÁ: APORTES
PARA O DESENVOLVIMENTO
LOCAL
Resumo
A realização deste estudo teve como
objetivo verificar as contribuições
das seis (6) Escolas Famílias (EFAs –
Escola Família Agrícola do Pacuí,
Escola Família Agrícola da Perimetral
Norte,
Escola
Família
Agroextrativista do Carvão, Escola
Desenvolvimento
Família Agroextrativista do Maracá,
Regional / Universidade 2017 Escola Família Agroextrativista do
Federal do Amapá
Cedro
e
Escola
Família
Agroecológica
do
Macacoari)
existentes no estado do Amapá,
juntamente com sua metodologia, a
pedagogia da alternância, na
formação integral de seus alunos e na
ascensão do desenvolvimento local,
este último, através da promoção e
fortalecimento do capital social.
Também houve o interesse de
conhecer a trajetória do objeto de
estudo, já que estão implantadas há
quase três décadas (1989 a 2017) no
estado do Amapá. Para um estudo

215

CAPÍTULO 11 – HISTÓRIA ORAL ENQUANTO TÉCNICA DE USO NAS METODOLOGIAS DE
PESQUISA QUALITATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID19: COM ÊNFASE NOS
ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

com objetos de realidades tão
diversificados, foi utilizado o método
de estudo de caso Múltiplos, pois
para a compreensão do objeto, houve
a necessidade de discussões sobre
várias áreas do conhecimento a partir
de uma literatura diversificada para
uma compreensão dialética do objeto
observado. No que cerne as técnicas
foram utilizadas entrevistas, históriaoral, pesquisa documental, pesquisa
bibliográfica e observação. Após a
coleta de dados foi realizada uma
estatística descritiva com uma
abordagem quali-quantitativa. Com a
conclusão do trabalho, notou-se que
as EFAs contribuem, de maneira
incipiente, para a formação integral
de seus alunos e promoção do Capital
Social através dos laços de
solidariedade,
confiança
e
cooperação,
características
existentes nas instituições que
utilizam a Pedagogia da Alternância.
Contudo, devido os inúmeros
problemas apontados durante o
desenvolvimento
deste,
os
resultados alcançados pelas EFAs,
por proporcionar uma educação
básica na formação de seus alunos
regulares, não são suficientes para a
formação de redes entre Instituições
parceiras e, com isso, garantir o
Desenvolvimento Local.

OLIVEIRA,
Viviane Gil da
Silva

Título
SUSTENTABILIDADE E PRÁTICAS
SOCIOCULTURAIS DE MANEJO E
CONSERVAÇÃO DE QUELÔNIOS
Ciências do Ambiente e
NA RESERVA DE
Sustentabilidade na
DESENVOLVIMENTO
2017
Amazônia /
SUSTENTÁVEL IGAPÓ-AÇU, BRUniversidade Federal
319
do Amazonas
Resumo
Diversos estudos apontam para a
potencialidade dos conhecimentos
tradicionais e/ou conhecimento
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ecológico local desenvolvido pelas
populações caboclo-ribeirinhas da
Amazônia para a conservação e
proteção de seus recursos naturais
faunísticos. As contribuições que os
dados
etnoecológicos
podem
proporcionar
ao
manejo
e
sustentabilidade
dos
recursos
naturais
são
importantes
ferramentas de empoderamento
comunitário bem como de análise dos
sistemas interativos entre espécie
humana e fauna. E, a análise dos
registros históricos que versam
sobre a formação social e cultural da
Amazônia pretérita evidencia signos
socioculturais presentes, ainda, nas
populações residentes nas margens
de rios. O objetivo desse estudo é
analisar as práticas socioculturais de
manejo e conservação de quelônios
em
uma
Reserva
de
Desenvolvimento
Sustentável
evidenciando-se o processo histórico
cultural da formação social da
Amazônia
bem
como
a
sustentabilidade dessas práticas
nesse cenário a partir da perspectiva
de Ignacy Sachs, ações comunitárias
e/ou políticas, organização social e
relações interativas desenvolvidas
nesse ecossistema. Nesta pesquisa,
para melhor compreender a
realidade pesquisada utilizou-se a
técnica de Análise do Discurso (AD)
de Orlandi (2009), a qual contribuiu
para evidenciar os elementos e
signos dos discursos (fala e realidade)
dos caboclos-ribeirinhos residentes
nessa região. Este processo de
análise buscou perceber como se
configuram a prática e alocução com
base no objetivo desta pesquisa,
permitindo reconhecer a origem e os
sentidos que se constituíram nas
informações
etnoecológicas
e
culturais fornecidas pelos sujeitos
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pesquisados. Nesse sentido, foram
desenvolvidas diferentes técnicas
qualitativas (entrevistas, história
oral, grupo focal, mapeamento
participativo, turnê guiada e
conversas informais) para obtenção
das informações pretendidas. Como
resultado, evidencia-se a organização
social, regras de uso e habitus dos (as)
pescadores (as) caboclos-ribeirinhos
com relação as práticas de manejo e
conservação de quelônios na
Comunidade São Sebastião, de forma
que seja percebida a sustentabilidade
desse cenário em sua complexidade.
Bem como, é demonstrado que esses
pescadores (as) possuem uma forma
própria de conservação e manejo
desenvolvidos em função de sua
adaptabilidade
e
informações
socioculturais herdados do longo
processo histórico da Amazônia.
Conclui-se que a valorização do
etnoconhecimento
configura-se
como
proposta
paradigmática
necessária frente aos processos
institucionais
de
manejo
e
conservação de quelônios, por meio
de um projeto intercultural que alie a
ações de pescadores(as) como
alicerce
de
continuidade,
manutenção e sustentabilidade dos
quelônios nessa região.

AMARO,
Andreia
Gimenes

Ciências Ambientais /
Universidade do
Extremo Sul
Catarinense

Título
DAR DE GRAÇA O QUE DE GRAÇA
SE RECEBE: RITUAIS DE
BENZEDURA A PARTIR DA
COSMOVISÃO DE UM BENZEDOR
DE PELOTAS (RS)
2018
Resumo
A presente pesquisa aborda as
práticas de benzedura a partir da
cosmovisão de um benzedor de
Pelotas/RS, conhecido popularmente
por Sr. Peri. Utilizando os métodos
etnográfico e história oral, buscamos,
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de maneira geral, analisar as práticas
rituais de benzedura, como forma de
valorização
de
conhecimentos
tradicionais na construção de um
saber ambiental. No referencial
teórico, além das benzeduras, nosso
tema principal, abordamos a crise
civilizacional,
marca
da
pósmodernidade, e as assimétricas
relações de poder exercidas por meio
do conhecimento. Além disso,
discutimos acerca da hegemonia do
modelo biomédico sobre os saberes e
práticas
tradicionalmente
construídos e os reflexos desta
concepção nos projetos que visam
implementar um “desenvolvimento
sustentável”, principalmente no que
se refere à saúde e bem estar das
pessoas. Por meio dos diálogos
estabelecidos com nosso interlocutor
principal e de entrevistas com
sujeitos atendidos pelo benzedor,
somadas às percepções propiciadas
durante a pesquisa de campo,
constatamos que as benzeduras
constituem-se em conhecimentos
dinâmicos que estão em permanente
ressignificação, o que garante sua
sobrevivência
e
manutenção.
Demonstramos ainda que a procura
por esta prática não se restringe a
pessoas com baixo grau de
escolaridade ou com dificuldades de
acesso a práticas biomédicas. Ao
contrário, está associada a sistemas
de crença, não raras vezes,
reforçados pelo descontentamento
com as práticas difundidas pela
medicina
moderna.
Por
fim,
concluímos que a socialização entre
conhecimentos
“tradicionais”
e
biomédicos,
num
regime
de
intermedicalidade, consiste em um
caminho possível e viável na busca
por um desenvolvimento equitativo e
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justo, porém implica o surgimento de
uma nova racionalidade.
Título
JUVENTUDE FAXINALENSE:
DINÂMICAS TERRITORIAIS E
RETENÇÃO NO CAMPO
Resumo
A presente dissertação tem como
objetivo averiguar as condições da
reprodução social da juventude rural
no contexto do sistema faxinal.
Tomou-se
o
município
de
Prudentópolis-PR como área de
estudo, buscando compreender a
dinâmica social, econômica e
histórica destas comunidades como
condicionantes na decisão da
juventude entre a mobilidade e
imobilidade. O município situa-se na
região sudeste paranaense e possui
oito comunidades de faxinais
cadastrados como Áreas Especiais de
Uso Regulamentado – ARESUR e que
STAHLHOEFER, Mestrado em Geografia
são objeto de estudo desse trabalho.
Jean Felipe de / Universidade Estadual 2019
Pelas
suas
territorialidades
Bona
de Maringá
especiíficas foram reconhecidas
como populações tradicionais do
Brasil,
por
possuírem
como
característica principal a divisão do
seu território em “terras de criar”, de
uso comum; e “terras da plantar”, de
uso familiar individualizado. A
investigação
se
inicia
na
contextualização
da
formação
histórica das comunidades e do
município, na pertinência de se
valorizar
o faxinal
enquanto
preservadores da Mata de Araucária
e na busca de políticas de
desenvolvimento que levem em
consideração suas peculiaridades.
Foram discutidas as diversas
abordagens referentes à juventude
rural, abarcando conceitos e
aspectos
complementares
que
tornam um individuo “jovem”. A partir
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da metodologia da história oral,
colhemos relatos em campo, dando
voz aos agentes sociais para que
compartilhem suas queixas, seus
sonhos e sua visão referente ao
sistema faxinal, além disso, ouvimos
também as críticas das lideranças
locais referentes às dificuldades na
manutenção
do
sistema.
Apresentamos uma análise das
possíveis
condicionantes
à
permanência da juventude no campo,
os acertos e erros das políticas
públicas voltadas à juventude e a
proteção dos povos faxinalenses e
das falhas de transferência de poder
institucional. Por fim, trazemos um
mapeamento
comparativo
das
comunidades, observando a dinâmica
de terras, os ciclos econômicos e o
desenvolvimento das comunidades,
com imagens de satélite de 1985 e
2018, a fim de demonstrar o avanço
das
lavouras,
símbolo
da
“modernidade”, sob as terras de criar,
ocasionando desestabilização da
comunidade e conflitos sociais que
alteram a sustentação do faxinal.
Fonte: Dados da pesquisa, 2021.

Através da história oral como técnica de pesquisa
qualitativa na área das ciências humanas, em especial sobre o
desenvolvimento sustentável em tempos da pandemia da
COVID19, aplica aos estudos “das relações, das representações,
das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das
interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem,
constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam”
(MINAYO, 2000, p. 57). Os estudos de tese atingiram seus
objetivos por meio das análises realizadas pelas práticas da história
oral, como podemos observar nos quatro estudos de tese.
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Na Tese 01, sobre “a significância religiosa do parque
nacional da tijuca: as paisagens valorizadas pelos usuários
religiosos de uma unidade de conservação”, realizada a partir dos
olhares que as lideranças religiosas, apresentou a inter-relação
entre o sujeito religioso e a natureza, em que as intenções dos
espaços ocorrer por meio da visibilidade do uso religioso do Parque
Nacional da Tijuca sobre as inter-relações existentes entre os
sujeitos sociais, ainda apresenta por meio das história oral sobre as
prioridades quanto a preservação de diferentes lugares
consagrados pelos grupos religiosos.
Na Tese 02, “diálogos socioambientais na RESEX Taquari e
RDS Itapanhapima-Cananeia-SP”, em que usa a história oral sob a
perspectiva das populações locais da Reserva de Desenvolvimento
Sustentável - RDS Itapanhapima e a Reserva Extrativista - RESEX
Taquari na cidade de Cananeia, no estado de São Paulo como parte
das Unidades de Conservação - UC´s de uso sustentável que
compõe o Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga –
MOJAC, aliou a proteção ambiental ao desenvolvimento
sustentável, permitindo a permanência das populações
reconhecidas como tradicionais em seus territórios de direito, foi
possível serem observadas e destacadas por meio do registro das
histórias de vida dos beneficiários destas unidades de conservação.
Na Tese 03 “Etnozootecnia da raça ovina Morada Nova em
seu centro de origem: história, critérios de seleção e sistema de
produção”, realizado no município de Morada Nova, estado do
Ceará, o estudo etnozootécnico da raça ovina utilizando o
processo histórico de formação da raça, critérios de seleção locais
adotados pelos criadores através da história oral, apresenta
proposta para sanar e reduzir os erros nos programas de
conservação melhoramento das raças, apresentando uma grande
relevância sobre as práticas dos criadores, considerando as suas
preferências e as múltiplas funções apresentadas em suas falas.

222

CAPÍTULO 11 – HISTÓRIA ORAL ENQUANTO TÉCNICA DE USO NAS METODOLOGIAS DE
PESQUISA QUALITATIVAS EM TEMPOS DE PANDEMIA DA COVID19: COM ÊNFASE NOS
ESTUDOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Já a tese 04 “Contribuições das academias de ciências para
a educação científica na Índia e no Brasil”, identificar as atividades
em educação em ciência e estímulo a vocações científicas das
Academias de Ciências nos dois países, por meio de análise
documental e da metodologia de história oral, constatando as
semelhanças históricas e socioeconômicas, as quais podem
contribuir para a qualificação dos recursos humanos voltados a
melhoria do desenvolvimento sustentável dos países.
A história oral como técnica de pesquisa qualitativa,
representa-se por meio de um tipo de entrevista, a qual exige do
pesquisado uma complexidade em sua análise e descrição,
combinando as necessidades narrativas das experiências das
pessoas com os avanços e ampliações dos mecanismos de
comunicação e informação (GRELE, 2001). Para Meihy (2005) a
história oral combina duas funções complementares, a primeira
está em registrar os fatos e a segunda em divulgar experiências
relevantes, estabelecer as ligações com o meio urbano das
entrevistas, para assim, promover e instigar a compreensão e o
registro da história local, indicando, assim, o seu compromisso
público no para a coletividade.
Como é possível reconhecer esse compromisso público e
coletivo que a investigação por meio da história oral promover nos
trabalhos de dissertação, em que na dissertação 01, sobre “Interrelações entre aspectos culturais, históricos e econômicos na
preservação de encostas da área urbana de Joinville-SC” que
estabeleceu e sondou como fenômeno as principais características
e consequências dos fatores de contingências para determinar o
“status quo” da preservação das encostas da área urbana de
Joinville-SC, levantando as discussões para o respeito da
estruturação das cidades e na qualidade de vida das pessoas por
meio do desenvolvimento sustentável.
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Na dissertação 02 “Pedagogia de alternância e as escolas
famílias do estado do amapá: aportes para o desenvolvimento
local”, o estudo revela esse compromisso coletivo ao verificar as
contribuições das Escolas Famílias existentes no estado do Amapá,
para formação integral de seus alunos e fim de ampliar o
desenvolvimento local por meio da promoção e fortalecimento do
capital social.
No trabalho de dissertação 03 sobre “Sustentabilidade e
práticas socioculturais de manejo e conservação de quelônios na
reserva de desenvolvimento sustentável Igapó-Açu, BR-319”, o
compromisso é destacado na pesquisa ao analisar as práticas
socioculturais de manejo e conservação de quelônios na Reserva
de Desenvolvimento Sustentável, evidenciando o processo
histórico cultural na formação social da Amazônia e para
sustentabilidade, o trabalho enaltece ainda para a origem e os
sentidos constituídos nas informações etnoecológicas e culturais,
as quais fortalezem os sujeitos envolvidos nessas localidades.
Na dissertação 04 “Dar de graça o que de graça se recebe:
rituais de benzedura a partir da cosmovisão de um benzedor de
Pelotas (RS)”, visa compreender sobre as práticas de benzedura
pela cosmovisão de um benzedor, com olhar para a sensibilidade
dos reflexos desta concepção sobre os projetos de implementação
do desenvolvimento sustentável refere à saúde e bem estar das
pessoas, traz as prática individuais para a coletividade e saúde de
todos.
E a dissertação 05 sobre “Juventude faxinalense: dinâmicas
territoriais e retenção no campo”, ao averiguar as condições da
reprodução social da juventude rural no contexto do sistema
faxinal, contextualiza e destaca a formação histórica das
comunidades para a importância e valorizar faxinal enquanto
sujeitos e prática de preservação da Mata de Araucária, levando a
discussão para o campo das políticas de desenvolvimento, para que
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essas possam considerar suas peculiaridades do locais, tanto do
espaço físico quanto das pessoas, história e cultura.
Como descrito nos estudos de dissertações, os trabalhos
usando a história oral destacam a sua função política
comprometida com a democracia, visto que é uma das condições
para sua utilização nos estudos, possibilitando o direito de saber e
permitir veicular as opiniões dos participantes da pesquisa quanto
sujeito e não apenas objetos de pesquisa (MEIHY, 2005). O autor
Meihy (2005, p. 14) ainda destaca que a história oral é “uma prática
de apreensão de narrativas feitas através do uso de meios
eletrônicos e destinada a recolher testemunhos, promover análises
de processos sociais do presente e facilitar o conhecimento do
meio imediato”.
Sendo Haguette (2003) é possível trazer como indicado
ainda que, o uso da história oral como um elemento metodológico,
para a reconstituição histórica sobre algum tema específico, bem
como para a escolha dos participantes e público das entrevistas, os
quais não podem serem sujeitos aleatório, pois faz-se de
fundamental importância que os integrantes possam fornecer
contribuições aos estudos, variando desde informações úteis à
imprescindíveis, em busca de desvelar sobre o tema da pesquisa.
Outro ponto destacado pela autora é sobre a clareza e organização
dos roteiros para entrevistas, em que necessita de um
conhecimento aprofundado dos pesquisadores para com o tema
em questão e para isso é preciso de uma etapa muito importante
em todas as pesquisas, o estudo de revisão ou estado da arte obtido
através de fontes disponíveis nos livros, jornais, documentos,
anuários e bancos de pesquisa de artigos e bancos de teses e
dissertações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A história oral como método de pesquisa apresentada
nesse paper, voltado para compreender o uso dessa técnica de
pesquisas, em especial nos estudos de teses e dissertações que
envolvem o desenvolvimento sustentável em tempos da pandemia
da COVID19, reconheceu que a história oral como ferramenta
metodologia privilegia os depoimentos individuais centrais na
análise dos estudos a fim de buscar uma reflexão maior para
coletividade, buscando nas vozes e relatos dos sujeitos
entrevistados o signos e símbolos de resistência locais, históricas e
culturais para enaltecer suas práticas e local onde vivem.
Reconhecer ainda que, só é possível a realização de estudos
com essa técnica quando se tem uma intenção democrática,
econômica e cultural da qual é indispensável sua prática por meio
da interação como sujeitos, os reconhecendo como pessoas
políticas, visto que a oralidade é uma fonte de informações, a qual
apresenta detalhes minuciosos para o reconhecimento dos
objetivos dos estudos. Foi possível ainda observar nesse escrito
que apesar da história oral ser uma das primeiras espécies de
história, essa técnica ainda é pouco usada nos estudos de teses e
dissertações no campo do desenvolvimento sustentável.
Contudo, é possível reconhecer que essa técnica de
pesquisa se faz como uma ferramenta metodologia bastante
importante, para os estudos que visa caminhar pelas prática
qualitativas e conectar-se com as subjetividades dos sujeitos
envolvidos dos estudos com o campo científico em um tempo
atípico no mundo com a pandemia da COVID19, reconhecendo
enquanto pessoas sociopolíticas, a fim do reconhecimento do seu
fazer-se conhecer as suas histórias, seus cotidianos e suas práticas
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para proporcionar um novo olhar para a história da sua atual
localidade e das futuras sociedades.
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RESUMO

O presente estudo teve como objetivo discutir sobre o COVID-19, que tem sido
considerado uma das enfermidades mais agressivas, por causa do quantitativo de casos
que exigem internação hospitalar. Também diversos profissionais que necessitaram
.adaptarem-se a uma série de mudanças, desde mudanças nos hábitos pessoais de
afastamento social, a permanência em casa, hábitos mais regulares de higiene pessoal,
uso de máscaras e, o próprio trabalho que passou a ser remoto, em muitos casos. A
recente descoberta de vacina contra o vírus trouxe esperanças, mas ainda está longe de
ter toda a população imunizada, o que continua preocupando as sociedades. Os
resultados levaram a crer que o sofrimento psicológico que se tem presenciado, atinge a
população geral, professores e os profissionais da saúde, esses últimos que têm atuado
diretamente no controle do vírus. Assim, o quadro instaurado requer um cuidado especial
não só voltado para a saúde física, como também para a saúde psicológica da sociedade.
São os mais diversos motivos e exemplos de prejuízos que o momento pandêmico pode
ocasionar às pessoas, razão pela qual é importante que sejam desenvolvidas novas
estratégias e ferramentas de preservação e apoio psicológico e psiquiátrico, de forma a
mitigar os impactos à saúde mental da população. Nesse sentido, políticas públicas
precisam ser implementadas, com ações preventivas e emergenciais direcionadas para
contornar os agravos provenientes desta pandemia que ora assola o país.
Palavras-chave: Pandemia Covid-19; Saúde mental; Sofrimento psicológico.

INTRODUÇÃO
Desde dezembro de 2019, momento em que foi reportado
o primeiro caso de COVID-19 (WANG et al., 2020; XIAO, 2020),
no entanto, o alto grau de contágio do vírus logo se espalhou pelo
mundo todo, tornando-se uma pandemia, conforme classificação
da Organização Mundial de Saúde (OMS).
O COVID-19 tem sido considerado uma das enfermidades
mais agressivas, por causa do quantitativo de casos que exigem
internação hospitalar, bem como em razão da ausência de
intervenção medicamentosa eficaz. A recente descoberta de
vacina contra o vírus trouxe esperanças, mas ainda está longe de
ter toda a população imunizada, o que continua preocupando as
sociedades.
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Atualmente, são mais de 132 milhões de casos de pessoas
infectadas e 2,87 milhões de mortes ao redor do mundo. É um
cenário assustador, ainda descontrolado em alguns países, cujos
desdobramentos permanecem imprevisíveis (XIAO, 2020).
Visando evitar o colapso do sistema de saúde causado pela
disseminação desmedida do vírus, muitos países estipularam
medidas de isolamento social, fechamento de escolhas e
universidades, restrição de eventos sociais, limitação de pessoas
em locais fechados etc. (BROOKS et al., 2020; FERGUSON et al.,
2020), chegando até a decretar lockdown por mais de uma vez,
como tem acontecido no Brasil.
Hodiernamente, a COVID-19 é a enfermidade que mais
assolou a saúde em nível internacional, espalhando-se em nível
pandêmico. Há muitas décadas o mundo não enfrentava uma
questão de saúde pública tão grave, que, além de trazer
preocupações em relação a própria enfermidade e seu controle,
tem gerado repercussões negativas na saúde mental da população.
O sofrimento psicológico que se tem presenciado atinge a
população e os profissionais da saúde que tem atuado no controle
do vírus. Assim, o quadro instaurado requer um cuidado especial
não só voltado para a saúde física, como também para a saúde
psicológica da sociedade.
Os gestores e profissionais da saúde têm encontrado
muitas dificuldades em combater o agente patogênico, de modo
que o foco na contenção da disseminação e efeitos da pandemia,
tem deixado em segundo plano os cuidados com a saúde mental da
população, o que é igualmente relevante (ORNELL; SCHUCH;
SORDI; KESSLER, 2020).
Assim não se pode desprezar a execução de medidas
voltadas para a redução dos impactos psicológicos causados pela
pandemia (BROOKS et al., 2020; XIAO, 2020), pois esquecer da
atenção à saúde mental pode gerar lacunas no próprio
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enfrentamento da COVID-19, trazendo desdobramentos
negativos indesejados, mormente porque possíveis impactos
psicológicos podem perdurar por mais tempo do que a própria
pandemia.
A partir disso, o presente estudo visa analisar os impactos
que a pandemia tem causado na saúde mental da sociedade,
verificando, ao final, quais as orientações e melhores formas de
intervenção para fins de controle da situação durante esse período
pandêmico.

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NA SAÚDE
MENTAL
Estudiosos têm sugerido que o medo de ser infectado pelo
COVID-19, vírus potencialmente letal e fácil disseminação, pode
ser capaz de afetar o bem-estar das pessoas (ASMUNDSON e
TAYLOR, 2020; CARVALHO et al., 2020). Com isso, sintomas
relacionados com quadro de depressão, ansiedade e estresse
podem ser desencadeados e, inclusive, tem sido identificado vários
casos na população (WANG et al., 2020).
Além desses impactos psicológicos estritamente ligados ao
vírus, as medidas de isolamento social, preocupação com a
escassez de alimentos e dificuldades financeiras, também podem
causar prejuízos à saúde mental, tais como estresse póstraumático, confusão e raiva (BROOKS et al., 2020, SHOJAEI e
MASOUMI, 2020).
Atos
discriminatórios
igualmente
interferem
negativamente na saúde mental da população (BROOKS et al.,
2020). Com isso, o fato da pessoa não se sentir confortável sequer
para espirrar ou tossir em público, é algo que gerou muita
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inquietação. Inclusive, diversos foram os casos divulgados na mídia
sobre pessoas que foram estigmatizadas por situações desse tipo.

Fonte: G1, 2020.

Fonte: G1, 2020.

Fonte: UOL, 2020.

Esses são apenas pequenos exemplos da forma como a
pandemia e seus medos interferiram na saúde mental da
população. O temor de se contagiar superou a racionalidade, o
medo do vírus superior a capacidade das pessoas de conseguir
perceber o outro como sujeito de direitos tanto quanto ele é.
As outras epidemias já demonstravam os problemas que
seriam desencadeados. Na época ebola, por exemplo, as pessoas
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relatavam o medo de morrer, de contagiar os outros, de ser vítima
de afastamento ou abandono de amigos e familiares etc., enquanto
os profissionais da saúde reportaram medo de se infectar com a
doença, bem como de transmiti-la para pessoas mais próximas, e,
ainda, uma preocupação constante que a duração da epidemia
(HALL; HALLe CHAPMAN, 2008).
Em relação ao COVID-19, a rápida disseminação e alto
grau de letalidade do vírus, assim como as incertezas e
imprevisibilidade acerca futuro da doença, são os principais fatores
que interferiram negativamente na saúde mental da população
como um todo (ZANDIFAR e BADRFAM, 2020).
Somado a difusão de informações erradas sobre a infecção
e formas de prevenção, bem como e dificuldade da população de
entender como deve ser feita a prevenção (BAO et al., 2020), têm
provocado pânico. Diversas fake News também têm sido
difundidas, com orientações inapropriadas ou notícias
sensacionalistas, o que prejudica a difusão da forma correta de
prevenção.
O desenvolvimento de sintomas obsessivo-compulsivos
surgiram, verificado em pessoas que verificaram repetidas vezes a
temperatura do corpo (LI et al., 2020) e desencadeamento de
crises de ansiedade que fazem as pessoas confundirem ou
superestimarem sintomas, se dirigindo desnecessariamente aos
hospitais (ASMUNDSON e TAYLOR, 2020).
Estudos relatam que pacientes com suspeita ou
contagiados pelo COVID-19, podem apresentar diversas reações
emocionais e comportamentais, tais como medo, solidão,
ansiedade, insônia e até raiva (SHIGEMURA et al., 2020). Essas
condições podem desencadear quadros piores, como de
ansiedade, depressão, psicose, paranoide e até levar ao suicídio.
Além disso, o distanciamento social por si só aumenta os
pontos de tensão e violência entre os familiares que convivem na
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mesma residência, assim como desencadeou episódio de
depressão e ansiedade em muitas pessoas que foram submetidas
ao isolamento ou limitação de conexões devido aos riscos de
contaminação.
Sendo assim, resta patente que a pandemia, seus
desdobramentos e incertezas têm impactado negativamente na
saúde mental da sociedade como um todo, aumentando os casos de
violência doméstica, desencadeando quadros e depressão e
ansiedade, bem como despertando transtornos obsessivoscompulsivos nas pessoas.

O CASO ESPECÍFICO DOS PROFESSORES
Em situação da pandemia covid-19, professoras e
professores, passaram a adaptar-se de forma imediata, a novas
modalidades de ensino, que incluem aparatos tecnológicos e
plataformas digitais, sem necessariamente terem recebido uma
formação adequada, nem sempre com condições materiais ou
estruturais para isso. Foi um tipo de exigência que obrigou tais
profissionais a, de forma abrupta se adequarem a um novo formato
de ensino, bem como a um novo ambiente virtual de trabalho. O
espaço doméstico e suas atividades associadas, passam a dividir a
atenção, simultaneamente, com as atividades profissionais.
No caso do tempo da jornada de trabalho, este limite ficou
pouco estabelecido (MORAIS, SOUZA e SANTOS, 2018;
PIZZINGA, 2020; SOUZA et al., 2018). O ambiente doméstico e
ambiente de trabalho, passam a coexistir em tempo integral,
trazedo consequências ainda pouco estudadas em termos de saúde
dos profissionais da educação.
Sabe-se que, o isolamento social possui grande importância
estratégia de contenção e controle na propagação do vírus. São
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normas sanitárias adotadas pelo Ministério da Saúde, para serem
seguidas por toda a população, sem distinção. Sob o prisma do
trabalho, estamos diante de um grande e novo desafio, no sentido
de produção de sociabilidades e laços coletivos no trabalho
docente, sem que necessariamente estejamos em proximidade
física ou geográfica. Portanto há uma possibilidade futura de
precarizar-se o trabalho do professor, em tempos de utilização do
trabalho por plataforma (SLEE, 2017).
A contratação de professores na modalidade eventual,
aquele que normalmente é convocado pouco antes do início de
uma disciplina ou assunto, muitas vezes sem o planejamento
pedagógico necessário, é um exemplo. Essa modalidade parece ser
um fenômeno da nova configuração do trabalho docente que
reafirma uma história de concentração de precariedades. Aumenta
o isolamento do trabalhador(a) e enfraquece ainda mais a
organização coletiva do trabalho docente.
É notório que esse isolamento tem implicado em mal-estar
individual no trabalho e desafiado as instituições educativas e
sindicais a pensarem em novas ações coletivas de resistências, ante
a nocividade do trabalho (LINHAR , 2007) .
Quanto as mudanças no processo e na organização do
trabalho, o processo de ensino através de plataformas acontece
tanto por aulas em tempo real (síncronas), com a presença virtual
de professor e aluno, quanto através de aulas gravadas
(assíncronas), onde acontece a exibição do material para a turma,
de forma remota. Além disso, há também a modalidade de
acompanhamento e atendimento personalizado à distância. O
trabalho dito tutorial.
Observe-se que nas ‘aulas remotas’, em substituição à
educação presencial, possuem consequências inimagináveis, além
de expor supostas diferenças com a qualidade da educação à
distância. Professores de todos os níveis tinham pouco domínio
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sobre aulas via plataformas de ensino a distância, obrigando-se
inesperadamente reorganizar seus processos de trabalho,
portanto necessitando dominar uma série de aplicativos do
ambiente virtual , gravação e ajustes de vídeos, Classroom, Google
Meet, Google Forms e similares, que até então, praticamente não
utilizavam.
Outro ponto a ser considerado é que, a responsabilidade
pela transformação da estrutura de casa em posto de trabalho
permanente, ficou a cargo exclusivo dos docentes (RODRIGUES et
al., 2020). Assim como todos os custos associados às suas
condições materiais do trabalho (notebook, impressora, câmera,
microfone, internet, iluminação adequada, mobiliário, compra de
aplicativos, dentre outros). Além de tais desembolsos, leve-se em
conta a manutenção desses equipamentos. Para quem não tinha
familiaridade ou formação com tais tecnologias, tiveram que contar
com o apoio de colegas ou familiares.
Portanto, não há como negar que essa reestruturação do
trabalho docente durante a pandemia, intensificou a precarização
das condições do trabalho docente, que na prática, impõe uma
extensão da jornada de trabalho, sobrecarregando os
trabalhadores da educação (HYPOLITO, VIEIRA e PIZZI, 2009). O
ritmo de trabalho, a burocracia, controle (remoto) de turma, a
sobrecarga laboral, já que precisam sozinhos custear sua
capacitação, e ainda, o tipo de gestão e ferramentas para
desenvolvimento e controle das tarefas. Foram situações que
surgiram com o advento do trabalho remoto.
Especificamente entre junho e julho de 2018, a revista
NOVA ESCOLA realizou uma pesquisa on-line, com a intenção de
observar aspectos da saúde do professor. Esta congregou mais de
5 mil respondentes. Já nesta época, os números demonstraram a
necessidade de um olhar mais acurado para o bem-estar dos
profissionais da Educação. Entre os dados: 66% já precisariam se
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afastar do trabalho por questões de saúde; A ansiedade afetava
68% dos educadores, além disso, 28% deles afirmaram sofrer ou já
ter sido acometido por depressão até o período da pesquisa; As
dificuldades de saúde mais relatadas pelos professores foram
estresse e dor de cabeça (63%), insônia (39%), dores nos membros
(38%) e alergias (38%).
O cenário atual da covid-19 também apresenta esse tema
como necessitando de maior atenção entre os educadores. Em
relação ao período pré-pandemia: Observou-se que 8% afirmaram
que se sentem ótimos; 28% avaliaram a sua saúde emocional como
péssima ou ruim, 30% como razoável.
O estresse envolvido no afã de aprender tudo muito rápido,
de forma a adequar-se ao planejamento envolveu principalmente
as seguintes situações: o risco de contaminação, a insegurança em
relação ao futuro, a falta de reconhecimento das famílias e
gestores, o aumento no tempo de preparo das aulas e de dedicação
aos alunos e a sensação de não conseguir dar conta de todas as
demandas domésticas, familiares e profissionais, que apareceram
como os fatores destacados pelos professores.
A pesquisa completa sobre “A situação dos professores no
Brasil durante a pandemia” foi realizada entre os dias 16 e 28 de
maio de 2020 por meio de um questionário on-line disponível no
site de NOVA ESCOLA. Ao todo, foram coletadas 9.557 respostas,
sendo 8.121 (85,7%) delas de professores da Educação Básica.
Na mesma pesquisa, foi indagado aos participantes: Como
você classificaria, de 0 a 10, sua saúde emocional neste momento
em comparação ao período pré-pandemia? A resposta encontra-se
no gráfico 1, a seguir.
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Gráfico 1 – Saúde emocional dos educadores comparada ao
período pré-pandemia.

Fonte: Nova Escola. A Situação dos Professores no Brasil Durante a Pandemia,
2020.

COMO CONTORNAR A SITUAÇÃO?
Durante as epidemias e pandemias, o quantitativo de
pessoas que tem a saúde mental afetada costuma ser superior ao
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número de pessoas contaminadas pela infecção (REARDON,
2015). Inclusive, aprendeu-se com os casos anteriores que os
danos à saúde mental podem perdurar por mais tempo do que a
própria doença.
Nesse diapasão, os efeitos negativos da pandemia na saúde
mental, revelam a necessidade e prática de intervenções
psicológicas alinhadas ao contexto da atualidade. Em razão disso,
diversos estudiosos têm escrito acerca da temática, assim como os
órgãos oficiais têm emitido notas orientativas visando contornar
essa situação.
Inicialmente, recomenda-se que os acompanhamentos
psicológicos sejam feitos à distância para diminuir os riscos de
propagação da enfermidade. No Brasil, desde março de 2020 está
permitido a prestação de serviços psicológicos pelos meios
eletrônicos ou virtuais de comunicação, voltados para pessoas e
grupos de emergência/urgência que tenham sido vítimas de algum
tipo de violação de direitos ou violência (SCHMIDT et al., 2020).
Assim, ações visando combater o COVID-19 devem ser
desenvolvidas em conjunto com estratégias voltadas para cuidar
da saúde mental da população em geral. Nesse sentido, urge
salientar que existem grupos específicos mais expostos aos danos
que a situação pandêmica pode causar à saúde mental:
enfermeiros, médicos, idosos, imunocomprometidos, pacientes
com problemas psíquicos anteriores, familiares de pessoas
contaminadas e habitantes que residem em locais de alto contágio
(ORENELL et al., 2020).
Os profissionais da saúde sofrem com a pressão e estresse
de tentar curar seus pacientes, assim como são prejudicados com o
medo de se contaminarem ou de passarem o vírus para seus amigos
e familiares. Em relação ao grupo de pessoas que são próximas dos
infectados ou que morar em locais com grande incidência de
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COVID-19, estes são alvo de discriminação e xenofobia (XIANG et
al, 2020).
Assim, o oferecimento de assistência psicológica é algo
essencial, no entanto, ainda não existem protocolos ou diretrizes
universais que direcionem o apoio psicológico adequado e eficaz
nesses casos (DIELTJENS, 2014), para serem aplicadas de forma
abrangente.
Como os tratamentos para contornar transtornos mentais
são altos, o investimento em boas estratégias para a preservar a
saúde mental da população é algo vantajoso tanto para a melhoria
da saúde como um todo, quanto para a economia (ORNELL et al.,
2020).
Dessa forma, a elaboração de um conjunto de ações
voltadas para dar suporte aos as pessoas com suspeita, aos
pacientes infectados e em quarentena, bem como aos profissionais
de saúde, é fundamental, principalmente porque na atualidade
ainda não existem protocolos bem estabelecidos para prestar
assistência durante esse período de pandemia.
O oferecimento de primeiros socorros psicológicos para
vítimas de catástrofes/desastres é essencial, motivo pelo qual,
estudiosos sugerem que, especificamente em relação ao COVID19, sejam levadas em consideração três estratégias principais
(XIANG et al., 2020):
i.

Disponibilização
de
equipes
multidisciplinares,
compostas de enfermeiros, psicólogos, psiquiatras e
outros profissionais que se julgue necessário;

ii.

Utilização de comunicação clara e de fácil acesso na
divulgação de notícias sobre a pandemia; e

iii.

Disponibilização de serviços virtuais de aconselhamento
psicológico.
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Segundo o autor, estas estratégias devem ser aplicadas
levando em consideração o abalo à saúde mental que ocorreu nas
epidemias e pandemias anteriores. Somado a isso, recomenda-se
que profissionais da saúde mental estejam na liderança das equipes
responsáveis pelo gerenciamento de emergências (TUCCI et al.,
2017).
A OMS e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças
dos EUA publicaram algumas medidas que podem colaborar com o
controle da saúde mental durante desastres ou momentos como o
atual, de pandemia. Essas recomendações foram elaboradas com
base no fato de que problemas psicológicos estão intimamente
relacionados às principais causas de morbimortalidade
(WHO,2018, CDC,2020), o que revela urgência no investimento
em ações voltadas para o manejo da saúde mental em momentos
de surtos infecciosos ou grandes catástrofes mundiais.
Dentre as recomendações, destacaremos as mais
importantes:
a)

b)

Em relação as ações governamentais: (i) realização de
treinamentos de protocolos para o gerenciamento de
estresse, trauma, depressão e comportamentos de
risco; (ii) padronização de medicamentos
psicotrópicos para serem disponibilizados; (iii)
garantir uma infraestrutura adequada para o
oferecimento dos serviços de cuidado com a saúde
mental; (iv) elaboração de materiais educativos que
sejam acessíveis ao público-alvo; e (v) criar canais
oficiais para divulgação de notícias, visando evitar
fake News.
Em reação as recomendações individuais: (i) cuidar
de si; (ii) manter contato com amigos e familiares; (iii)
seguir as recomendações de cuidados dos órgãos
oficiais; (iv) ficar atento as duas necessidades,
sentimentos e pensamentos; (v) limitar o acesso as
notícias, tendo em vista que isso pode desencadear
quadros de ansiedade; (vi) comunicar a alguém
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c)

d)

e)

próximo caso sinta tristeza ou ansiedade; (vii) limitar
contato físico com outras pessoas, sem, no entanto,
diminuir o contato emocional; (viii) estabelecer uma
rede de suporte; (ix) manter um padrão de sono,
alimentação saudável e exercícios físicos; e (x) usar
técnicas positivas de psicologia.
Em relação ao cuidado com crianças: (i) realizar
atividades variadas de lazer; (ii) tentar explicar o que
está acontecendo de forma clara e acessível; (iii)
entender que é possível que as crianças apresentem
comportamentos de irritação, medo, regressão,
dentre outros; e (iv) filtrar as informações a que são
expostas.
Em relação ao cuidado com idosos, imunodeprimidos
e paciente psiquiátricos: (i) ajudar esse grupo a evitar
situações que os exponham ao contato com o vírus;
(ii) manter contato com eles por telefone ou internet;
(iii) ficar atento aos sintomas que possam apresentar;
(iv) garantir que tenham o máximo de conforto
possível nesse momento de isolamento social; (v)
ajudá-los a aderir aos tratamentos; (vi) fornecer
suporte emocional, se necessário.
Em relação aos hospitais e centros de referência: (i)
elaborar plano de contingência caso seja necessário
lidar com pacientes com sintomas psiquiátricos
graves; (ii) garantir que a equipe esteja devidamente
treinada para manejar todo e qualquer tipo de
situação; (iii) fornecer assistência clínica e psicológica
as equipes que estejam expostas as situações de
risco; (iv) incentivar que a equipe tenha uma postura
empática e flexível ao enfrentar medos, estresse e
outras mudanças na rotina; e (v) proporcionar um
ambiente de clima saudável.

Com base nas recomendações acima mencionadas, é
possível elaborar estratégias específicas e especialmente voltadas
para o manejo da saúde mental da população, evitando que os
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medos e estresse do momento pandêmico se transforme em um
distúrbio psicológico mais grave e duradouro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No início de abril de 2021, observa-se um novo aumento de
casos de COVID-19 no Brasil, com um total de mais de 2 mil mortes
por dia. De fato, as incertezas acerca da pandemia e de seu termo
final geram um estresse e temor na população como um todo.
Especificamente sobre os professores, indaga-se se ensino
na modalidade não presencial, via plataformas tecnológicas, será
algo provisório, apenas para esta época de pandemia, já que,
segundo Antunes (2018) há interesse do capitalismo a
transferência para o professor despesas que, anteriormente eram
de atribuição exclusiva das instituições de ensino. Trata-se de uma
nova modalidade de trabalho que, no contexto de pandemia, passa
a fazer uso exaustivo da tecnologia, implicando em sobretrabalho.
Mais do que nunca, torna-se imperativo um olhar mais
acurado ao professor, principal ator para o sucesso do processo de
aprendizagem. As mudanças necessárias quando da passagem do
ensino presencial para o ensino remoto, exigiu e exige uma
adaptação diária dos professores, para que dominem os desafios
desta modalidade.
Portanto, no caso dos educadores, reafirma-se uma maior
necessidade de monitoramento contínuo da saúde desses
profissionais, quando do retorno às atividades de trabalho. Estas
precisam ser estudadas e redirecionadas, levando em conta
aspectos da saúde coletiva, bem como é necessário um protocolo
de vigilância em Saúde do Trabalhador, com adoção de medidas de
proteção à vida, conforme preconizado pelas notas técnicas do
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Ministério Público do Trabalho (BRASIL, 2020D) e da
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (2020).
Em janeiro de 2021, houve o início da vacinação contra o
vírus no país, e, coincidentemente, era um momento em que o
quantitativo de pessoas infectadas estava menor e tudo parecia
mais controlado. No entanto, quando todos menos esperavam,
uma nova cepa da COVID-19 começou a contaminar pessoas que
já haviam adoecido, bem como infectar aqueles que ainda não
haviam se contaminado ou foram assintomáticos.
Novamente, a população se encontra temerosa, e além do
medo de falecer, a pandemia exige que outras modificações na
sociedade perdurem, interferindo na organização familiar, no
funcionamento de escolas, empresas e espaços públicos,
modificação das rotinas de trabalho, bem como o isolamento social;
o que pode desencadear o sentimento de medo, estresse,
desamparo, abandono e insegurança financeira.
Esses sentimentos negativos são capazes de aumentar o
sofrimento e desencadear prejuízos à saúde mental da população,
aumentando, inclusive o quantitativo de mortalidade indireta por
causas diferentes da COVID-19.
Além do medo gerado pelo medo de ser contaminado e
morrer que naturalmente decorrem no momento pandêmico que
estamos vivenciando, o acesso a informações sensacionalistas,
imprecisas ou fake news pode aumentar os casos de distúrbios
psicológicos, causando situações de agressividade e irritação.
Não se pode olvidar que as novas medidas de
distanciamento social e quarentena prejudicaram o setor
econômico, fazendo com que vários brasileiros passassem a auferir
menos ou nenhuma renda. Esse, sem dúvidas, foi um fator que está
causando estresse, ansiedade e depressão em muitos
trabalhadores e arrimos de família, que se encontram impedidos de
sustentar suas famílias.
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Além disso, o isolamento social exigiu que os familiares
permanecessem confinados 24 horas por dia, o que aumentou os
pontos de conflito e tensão entre eles e, consequentemente, o
aumento de casos de violência doméstica. Essa igualmente é uma
situação que revela prejuízo à saúde mental das pessoas, que
desembocam em situação de irritação e até violência em si.
Ademais, estudos realizados sobre catástrofes de saúde no
passado, nos ensinaram que são altas as taxas de prejuízos a saúde
mental desses grupos, principalmente de médicos e enfermeiros
(KANG et al., 2020, HUANG et al., 2020), o que reforma a urgência
da elaboração de protocolos e medidas de prevenção e apoio.
Como se pode notar, são os mais diversos motivos e
exemplos de prejuízos que o momento pandêmico pode ocasionar
às pessoas, razão pela qual é importante que sejam desenvolvidas
táticas de preservação e apoio psicológico e psiquiátrico, evitando
ou mitigando os impactos à saúde mental da população.
Nesse sentido, é de suma relevância que sejam
implementadas ações preventivas e emergenciais direcionadas
para contornar as implicações psicológicas e psiquiátricas que a
pandemia pode ocasionar nas mais diversas esferas e setores
socais, visando evitar que os danos à saúde mental da população
sejam mais extensos do que aqueles causados pela própria
pandemia.
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