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  PORTO

DIVULGAÇÃO: SANTOS PORT AUTHORITHY
Marina  Marques

A 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou pandemia por 
conta do novo Coronavírus 
em março, o que fez com que 
muitas empresas parassem, a 
economia diminuísse e muitas 
pessoas perdessem empregos. 
O Brasil entrou em quarente-

na há mais de dois mês e passou por 
diversos desses problemas. Mas, ao 
contrário do previsível, o movimento 
de caminhões registrou aumento em 
Santos, por conta do escoamento agrí-
cola pelo Porto.

Em relação ao primeiro bimestre 
deste ano, o seguinte(março-abril) teve 
um aumento de tráfego de 25,57%. Um 
período em que a pandemia estava de-
cretada e a quarentena instaurada pelos 
governos estaduais, como São Paulo. 
Mesmo assim, o Porto já teve a circulação 
de 437.819 caminhões no período sem 
contar junho, o que corresponde a mais 
de 89 mil caminhões em relação aos me-
ses de janeiro a março.   

Comparando o resultado ao último 
ano, também houve crescimento em 
2020. Em 2019, o aumento do tráfego 
do segundo bimestre em comparação 
ao primeiro foi de apenas 5,44%. Esse 
fato, no entanto, chama mais a atenção 
pelo registro em período de redução das 
atividades econômicas ara combate ao 
coronavirus. De acordo com as autori-
dades portuárias, trata-se de efeito do 
escoamento da produção agrícola.

Por conta do escoamento da soja no 
mês de fevereiro,  o aumento de tráfego 
entre o primeiro e segundo semestre é 
normal. A justificativa foi apresentada 

Mais CAMINHÕES no Porto
ESCOAMENTO de soja causa aumento de 25.57% do número 
de veículos no segundo bimestre, em meio a quarentena

pelo supervisor de Imprensa da Santos 
Port Authority (antiga Codesp), Paulo 
Silveira . Por e-mail, destacou que o 
aumento de movimentação no Porto de 
Santos foi da ordem de  “17,2% em mar-
ço e de 68% em abril. Também houve um 
aumento na movimentação de contêine-
res (13%, no acumulado do ano), que 
são quase que totalmente transportados 
por caminhões”, completa.

A circulação de quase 90 mil ca-
minhões a mais nos meses iniciais das 
ações governamentais estaduais para 
proteção da população, no entanto, não 
tem confirmação pela Ecovias, que ad-
ministra o Sistema Anchieta-Imigrantes. 
A empresa confirma que  houve a dimi-
nuição apenas de carros de passeio  e, 

AV. GOVERNADOR Mário Covas em Santos, 
ilustrando parte do Porto da Cidade

covid-19COVID-19

conforme a assessoria de imprensa,  “a 
Ecovias não tem poder para fiscalizar 
ou restringir a passagem de produtos 
no Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI)”.

Mas apesar do aumento de tráfego 
de caminhões na região durante o esco-
amento da soja, os caminhoneiros ainda 
se sentem prejudicados por conta do 
isolamento social, principalmente com 
as restrições de circulação na cidade de 
São Paulo, determinada pelo prefeito 
Bruno Covas em alguns momentos, 
como medida de deter o avanço da 
crise sanitária. Algumas manifestações 
aconteceram  partir do dia 11 de maio, 
na Rodovia Castelo Branco, na Avenida 
Paulista e próximo a hospitais de São 
Paulo, na Avenida Rebouças. 

 

DIFERENÇA, ENTRE PORCENTAGEM, 
DO TRÁFEGO DE CAMINHÕES NO PORTO

caminhões
entre Abril e 

Maio de 
2020

348.659
caminhões

entre Janeiro e 
Março de 

2020

25,57%

437.819

Professores orientadores: 

Textos: Marcelo Di Renzo (Mtb. 11.008) e  Tereza 
Cristina Tesser (MTb. 15.379)
Diagramação: José Reis Filho (Mtb 12.357)  
Fotografia: João Batista de Macedo Mendes Neto

O editorial desta edição não 
poderia abordar outro assun-
to que não fosse a pandemia. 
Nossos repórteres tiveram um 
desafio ainda maior: levar a 
verdade, sem poder ir até ela. O 
jornalismo, que já vinha sofren-
do mudanças, se transformou 
completamente. Essa profissão, 
que exige presença, conversas 
cara-a-cara, e muita observação, 
precisou se adaptar a entrevis-
tas em vídeo chamadas e ruas 
vazias.

Toda e qualquer pauta pas-
sou a envolver a pandemia, um 
inimigo invisível, global e mortal. 
As matérias desta edição pro-
curam ir além do vírus, abran-
gendo a vida das pessoas e seu 
impacto em diversos setores. Em 
algumas reportagens, o leitor 
irá identificar si mesmo, seus 
amigos, familiares, e colegas. 
Em outras, irá se familiarizar 
com as dificuldades do próximo, 
despertando o senso de humani-
dade tão necessário no momento 
atual.

Com diferentes olhares, e 
diferentes vivências, nesta edição 
buscamos, antes de informar, 
entender. E, na forma que con-
seguimos, ajudar. 
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Idoso vive  em  RISCO SOCIAL

BOA FORMA ajuda a ter saúde

Em mundo caótico, a MENTE PIRA

Adaptação,  a chave 
PARA SOBREVIVER

Fome no Brasil “Não é POP”

DIN-DIN é coisa para criança

Em combate, por dia MORREM 4

Jornalistas em meio ao CAOS

Tempo extra para a FAMÍLIA

Estudar, por ora, é EM CASA

Aula remota DESAFIA GERAL

Sem a tchurma, é SOLITÁRIO

Vai ter eleição. E DAÍ?

Intolerância, a FACE DO MEDO
Fake News, arma da IGNORÂNCIA

Hora de RECRIAR o seu mundo

No mundo, onde quer que SEJA
Todo mundo se isola na WEB

Novos HÁBITOS  para sempre

MÁSCARA  cria nova LINGUAGEM
Lives fazem parte de 
guia de Sobrevivência  

Futebol  sem o grito da GALERA
“EU VI, eu vivi, ninguém 
ME CONTOU!”
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Isabela Madeira

O Brasil tem 
28 milhões 
de idosos, 
1 3 %  d a 
população. 
Esse enor-
me agrupa-
mento que 

tende a dobrar nos próximos 
anos, identificado de “a melhor 
idade”, ingressou na quarente-
na com o peso de ser um dos 
grupos de riscos, junto com 
portadores de doenças respi-
ratórias e pessoas com comor-
bidades. Mais vulneráveis ao 
vírus, têm um novo medo social 
– de que suas vidas valeriam 
“menos”. Segundo o Ministério 
da Saúde, 69,2% dos mortos 
tinham mais de 60 anos, pois 
o sistema imunológico é enfra-
quecido com a idade.

Depoimentos como o do 
médico e ex-ministro da Saú-
de, Nelson Teich, proferido em 
palestra realizada em 2019, 
inquietam a população idosa 
por priorizar a vida dos jovens. 
“Ao informar que os recursos do 
SUS não são suficientes e deve-
riam ser feitas ‘escolhas’ para 
salvar vidas, revela a violência 
e exclusão social vivida por essa 
população. Ser velho no Brasil 
se tornou sinônimo de fraqueza, 
doença”, explica Naiara Vicente 
de Matos, doutoranda em Psico-
logia Social pela PUC/SP.

Segundo a pesquisa de 
Projeção da População, rea-

FOTOS/ PRODUÇÃO:  ISABELA MADEIRA

PARTE dos 
grupos de risco, 

idosos preci-
sam de cuida-
do redobrado

SAÚDE

Idoso vive
em RISCO SOCIAL

DEPRESSÃO e outros 
problemas psicológicos 
afetam a terceira idade 
em momentos como este

lizada pela IBGE em 2018, o 
envelhecimento populacional 
do Brasil nas próximas décadas 
será duas vezes mais rápido 
que a média mundial. Por conta 
disso, é necessária a adoção de 
medidas que possam garantir 
o bem-estar dessa população, 
com respeito a seus direitos es-
tabelecidos no Estatuto do Ido-
so. Para Naiara, a implantação 
de políticas públicas visando o 
cuidado do idoso é urgente: “Os 
idosos precisam ser observados 
mais de perto nesse momento.”

“A solidão na velhice já 
era um problema antes da 

pandemia, que agora se agra-
vou, com um aumento no nível 
de abandono e estresse dessa 
população”, explica a psicóloga. 
A interrupção da rotina e ativi-
dades, e o isolamento, trazem 
consequências negativas para o 
organismo. “Embora proteja o 
idoso do contato com Covid-19, 
o isolamento pode estar contri-
buindo para reduzir sua res-
posta imunológica, ao coloca-lo 
sob uma condição estressante 
grave”, detalha.

Morar com a filha não é 
suficiente para afastar Iraci 
Ribeiro Brandão, de 70 anos, 
de seus medos sobre a nova 
doença. “Eu sinto como se cada 
coisa que eu faço fosse errada, 
e me sinto afetada”, desabafa. 
Acostumada a levar uma vida 

ativa, tenta manter suas ativida-
des físicas dentro de casa, além 
de fazer crochê. “Me sinto bem 
limitada por estar no grupo de 
risco, mas pelo menos tenho 
uma certa proteção”, diz Iraci. 
No entanto, ela não sente pres-
sa para voltar à rotina: “O vírus 
ainda está lá. Por isso, tenho 
um pouco de medo, e pretendo 
voltar à rotina aos poucos”.

SAÚDE FÍSICA
A inatividade física duran-

te a quarentena traz consequ-
ências negativas para os idosos, 
“já que se encontram em um 
processo de perda de massa 
muscular e cognitiva, e ficar em 
casa acentua o declínio”, como 
explica o mestre em Educa-
ção Física, Alexandre Correia 

covid-19

TERCEIRA IDADE enfrenta o medo de 
ser classificada como ‘dispensável’

Rocha, especialista em fisio-
logia do idoso. Assegura que 
é importante que se ocupem 
intelectualmente, com rotina de 
atividades como leitura, crochê, 
e palavras-cruzadas, além de 
manter “contato periódico com 
pessoas de seu convívio”.

Para os que já tinham 
costume de realizar alguma 
atividade, é essencial adaptá-la 
para a realidade atual, como 
assistir lives de exercícios e ter 
acompanhamento remoto de 
um profissional. É importante, 
no entanto, não começar novas 
atividades físicas em casa, sem 
supervisão. “O idoso que não 
era ativo antes da quarentena 
não deve começar nenhum 
exercício agora, mas assim que 
voltar à rotina pode procurar 
um profissional da saúde para 
escolher uma atividade que 
se identifique”, diz Rocha. “E 
também aproveitar a tecnolo-
gia, ligar para a família, fazer 
videochamadas com pessoas 
de convívio”, finaliza.  

DETALHES 
fazem a 
diferença

 PROJEÇÃO DE POPULAÇÃO – IBGE (2018)
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BOA FORMA ajuda a ter saúde
A PREOCUPAÇÃO com a estética continua importante para a mente e o físico

SAÚDE

KAUÂN SOUZAKauãn Sousa

A 
preocupação com 
a estética e a busca 
por um corpo bonito 
sempre foram me-
tas estimulantes na 
sociedade. Alcança-
-las é uma mistura 
fortuita de muita 

determinação, investimento 
elevado, cuidados permanentes, 
variando conforme a cultura 
social de cada povo. A quaren-
tena necessária para o enfren-
tamento da Covid-19  mudou 
hábitos e cuidados, inclusive 
relaxando os referentes à  bele-
za. Preservar o aspecto físico, no 
entanto, segundo especialistas, 
é importante para a saúde cor-
poral e mental e deve continuar 
motivador pós- pandemia.

Diretamente relacionada 
com a saúde mental, a preo-
cupação com a estética não 
deve ser deixada de lado, nem 
mesmo durante o período de 
isolamento social, afirma a 
psicóloga Vivian Sbrama. Mas 
alerta  que essa preocupação 
não deve ser exagerada. "Ter 
uma imagem refletiva que nos 
agrada, nos traz bem estar e 
auto estima. Desde que não 
haja exageros, não há nada de 
prejudicial", diz.

Assim como a psicóloga, o 
professor de Educação Física, 
Alexandre Fernandes, entende 
que a preocupação com a esté-

tica, desde que não muito obce-
cada, pode ser importante para 
a saúde. Ele diz que a busca 
por um corpo bonito passa por 
cuidados que são importantes 
para a saúde. "Melhorar seus 
hábitos alimentares, buscar 
exercícios físicos, coisas super 
importantes para a saúde. Po-
rém, essa busca não deve ser 
algo compulsivo", alerta.

Fernandes acredita que 

a pandemia vai incentivar as 
pessoas a terem mais cuidados 
com a saúde e isso vai acabar 
refletindo na questão estética. 
"Antes da pandemia, a busca 
pelo corpo perfeito era priori-
dade para muitos, mas agora 
acho que a saúde será coloca-
da em primeiro lugar”, prevê. 
As pessoas, segundo observa, 
estão percebendo que quem 
tem imunidade baixa, idosos e 

obesos estão com o maior risco 
de fatalidade.

SAÚDE EM ALTA
As redes sociais são im-

portantes na mudança de há-
bitos das pessoas. "Durante 
a pandemia, alguns influen-
ciadores estão escancarando 
suas vidas na quarentena, isso 
acaba contribuindo para que 
as pessoas criam novos hábitos 
saudáveis", analisa o professor 
Alexandre Fernandes, que exal-
ta também as lives de exercícios 
físicos feitas na internet. "Pode 
ser uma forma de se distrair e 
consequentemente uma con-
tribuição para a saúde física”, 
acrescenta, considerando que a 
busca d conteúdos é uma opção 
para quem precisa ficar em casa 
no momento atual. E torce para 
que o hábito de exercício entre 
definitivamente na rotina das 
pessoas.

A preocupação com a saú-
de como um todo aumentará 
pós pandemia, afirma o cardio-
logista Carlos Antônio Júnior. 
“Vai ser dado uma importância 
maior para tudo que envolve a 
saúde no planeta”, diz ele, que 
acredita que as pessoas mais 
velhas e as mais novas terão as 
maiores preocupações.

Esse período de pande-
mia já provocou mudanças, 
esclarece Carlos Antônio Júnior. 
“Várias pessoas que não se 
preocupavam, já estão fazendo 

EM QUALQUER idade, é importante cuidar da saúde

exercícios, se preocupando com 
a saúde e alimentação”, fala. Ele 
acredita que essa pandemia 
veio para mostrar o quanto ter 
uma boa saúde física  mental é 
eficaz para vencer as doenças.

Além da mudança de há-
bito na quarentena, a pande-
mia trouxe uma preocupação 
maior com a saúde de acordo 
com Vivian, que acredita que as 
pessoas neste momento estão 
refletindo sobre a plenitude 
da vida. "Ao se deparar diaria-
mente com índices cada vez 
maiores de óbitos ou pessoas 
conhecidas que tenham sido 
contaminadas pelo Corona-
virús, também pensamos na 
possibilidade de isso ocorrer 
conosco", fala a psicóloga.

Com isso, ela acredita que 
a partir de agora,  as pessoas 
pensarão sobre como evitar de 
ficar doente e isso passará por 
cuidados com a saúde física e 
mental. E diz que as preocupa-
ções com a estética serão man-
tidas, mas a ideia de ter uma 
vida saudável estará na frente.

Não há dúvidas de que a 
preocupação com a estética 
continuará estimulando as 
pessoas, afirma o cardiolo-
gista Carlos Antônio Júnior, 
mas idealiza que a visão será 
mais moderada por parte das 
pessoas. “As pessoas irão pro-
curar tecnologias e produtos 
melhores, pensando na saúde”, 
acrescenta convicto. 

covid-19COVID-19



ENTREVISTA - JUNHO  -  2020
EDIÇÃO E DIAGRAMAÇÃO - NATÃ CAJAÍBA

5

Natã Cajaíba

A 
pandemia do coronaví-
rus provocou transfor-
mações no mundo todo, 
afetando fortemente os 
ramos da economia e 
a saúde, além de intro-
duzir um novo estilo de 
vida que evita o contato 

social ao máximo devido a qua-
rentena. Esse cenário afeta a sani-
dade mental de pessoas em todo o 
mundo que segundo países onde a 
Covid19 se alastrou. O problema é 
grave, como informado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS), 
e já é percebido no Brasil.

 “A saúde mental e o bem-estar 
de sociedades inteiras foram seria-
mente impactados por esta crise e 
são uma prioridade a ser abordada 
urgentemente”, afirma a OMS  em 
relatório publicado no dia 14 de 
maio. Antes dessa constatação 
global, estudos realizados no país 
indicavam mudanças nas condi-
ções psicológicas dos brasileiros. 

Um levantamento feito com 
4.693 brasileiros pela Área de 
Inteligência de, divulgado em 8 
de abril pela Veja Saúde, mostrou 
54% dos entrevista-
dos extremamente 
preocupados com a 
situação da Covid19. 
Os resultados indica-
ram ainda: 59% sen-
tem insegurança; 47% 
sentem dificuldade 
para relaxar; 23% não 
dormem bem. O estu-
do foi realizado pela 
Área de Inteligência 
de Mercado do Gru-
po Abril, em parceria 
com a MindMiners. 
Outra pesquisa apon-
tou que, por conta da 
pandemia, os casos de 
ansiedade quase du-
plicaram, saltando de 
8,7% para 14,9%, e os 
de depressão tiveram 
aumento de 4,2% para 
8%. Foram entrevista-
das, pela Universida-
de do Estado do Rio 
(UERJ), 1.460 pessoas 
de 23 estados, entre 
os dias 20 de março e 20 de abril 
deste ano.

A população pode ser afetade 
em diferentes níveis dependen-
do de sua classe social, segundo 
explica o professor e médico psi-
quiátrico Rondinelli Salvador, que 
mantém consultório em Santos. 
“Cada pessoa terá uma vivência 
singular desse processo. Existe, sim 
um risco em situações como essa 
que pessoas carreguem sequelas 
permanentes. Mas ainda que isso 
aconteça precisamos procurar 

SAÚDE

Em mundo 
caótico, a MENTE PIRA

suportes nos meios adequados e 
formas de lidar com isso”.

O suporte médico em casos 
de ataques de pânico durante o 
isolamento social é necessário pois, 
muitas vezes, as crises podem ser 
confundidas com outras doenças e 
quadros devido aos seus sintomas, 
recomenda Salvador.

As restrições sociais impostas 
podem agravar o caso de quem pos-
sui transtorno de ansiedade ou de 
pânico desde antes da quarentena. 

Salvador já viu isso 
acontecer e explicou 
o ambiente está as-
sociado às condições 
de saúde mental da 
pessoa. “Os agravos 
geralmente são da pio-
ra dos sintomas tanto 
por receios do campo 
psíquico quanto do 
material como perda 
de emprego ou de um 
ente querido”. Apesar 
de existir essa possibi-
lidade, alerta que é de 
extrema importância 
cumprir a quarente-
na e manter o trata-
mentos que estiver 
fazendo, assim como 
não realizar alterações 
sem o suporte médico.

E destaca ações 
preventivas que po-
dem ser tomadas: 
manter bonshábitos 
de vida, cuidando da 

alimentação e realizando ativi-
dade física; aproveitar a situação 
para reso ver conflitos e aparar as 
arestas no relacionamento. 

LIDANDO COM OS MEDOS
 Após a passagem do período 

pandêmico, a sociedade nunca 
mais será a mesma revendo seus 
modos de agir e seu comporta-
mento perante o outro.  Na visão da 
médica psiquiatra Paula Zanforlin, 
que atua no consultório Psique em 
Santos, as principais transforma-

ções serão no vínculo emocional 
e afetivo. “As pessoas vão dar mais 
valor em estar juntas, o mundo 
está muito tecnológico, não está-
vamos mais preocupados em estar 
juntos. O abraço, a troca afetiva, os 
carinhos serão mais valorizados”. 
E acrescenta: “nesse momento 
é preciso tratar o tema da saúde 
mental com mais amor e paciência”.

Adepta da psicologia positiva, 
área que busca estudar a felicidade 
ressaltando os aspectos positivos 
da psique, estimulando boas ex-
periências e traços positivos do 
paciente, ela acredita que o mé-

todo pode ajudar no tratamento 
dos possíveis traumas e em seu 
processo de cura.

“A psicologia positiva mostra 
que existem momentos ruins mas 
também existem os bons. E que 
precisamos evoluir para conquis-
tar mais momentos positivos que 
negativos”, completa, enfatizando 
que permite focar no crescimento 
pessoal de cada um nesses mo-
mentos difíceis.

Um dos principais meios de 
evitar consequências muitos fortes 
ao emocional é encarando os pro-
blemas diretamente, o que muitas 
vezes não pode ser feito devido 
a quarentena. Especializada em 
atendimento a crianças e adoles-
centes, a psicóloga Viviane de Cas-
tro Fernandes de Souza enfrenta 
o desafio nos últimos meses. “As 
pessoas estão perdendo emprego, 
entes queridos, contatos sociais 
e não estão elaborando o luto 
das perdas os rituais para maior 
conforto não podem ser feitos”, 
explica. A situação, por ser nova, 
acaba se refletindo na insegurança 
emocional mas, ela recomenda que 
“interagir com quem te faz bem, 
manter uma rotina e não ficar 
vendo notícias negativas a todo 
momento ajudam”.

Também é necessário não 
esconder dos idosos, adolescentes 
e crianças a gravidade da situação 
para que eles compreendam o pe-
rigo e sigam as regras, usando a lin-
guagem adequada para cada caso.

Viviane tem uma perspectiva 
crítica do futuro. Em sua visão, 
o momento atual não servirá de 
lição. “Infelizmente, alguns não 
mudarão em nada seus hábitos, 
após tudo isso. Alguns vão dar mais 
valor a pequenas atitudes e ao pró-
ximo, mas outros vão continuar os 
mesmos”. 

TRISTEZA e 
sentimento 
de prisão 
podem cau-
sar prejuizos 
mentais na 
população 
durante a 
quarentena

NATÃ CAJAÍBA

covid-19

CASOS de ansiedade e depressão aumentam durante a quarentena no Brasil

EM CASO DE PÂNICO

1. Solicitar suporte médico;

2. Não tomar nenhuma medicação 
sem orientação médica;

3. Evitar assuntos mais tensos, 
alimentaçãopesada e uso do 
celular constante principalmente 
na hora do sono.

                                                             

PSIQUIATRA 
e professor 
Rondinelli 
Salvador 
Silva

 “É preciso tratar o 
tema da saúde men-
tal com mais amor e 
paciência”. 

Paula Zanforlin
Médica

 Psiquiatra

“Infelizmente 
alguns não 
mudarão em nada 

seus hábitos, 
após tudo isso.”

Viviane Souza
Psicóloga
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Pesquisa mostra o grau de 
medo e tensão dos brasileiros 
com o coronavírus:
https://saude.abril.com.br/
mente-saudavel/medo-e-ten-
sao-brasileiros-coronavirus/
Diogo Sponchiato - em 8 Abril 
2020, VejaSaúde.

SAIBA MAIS
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SINAL da crise, 
sindicato de 
microempresários  
está “praticamente 
quebrado”

“Foi um período 
muito difícil. Não 
bastasse eu ter 
perdido um par-
ceiro de vida, as 
contas começaram 
a apertar muito. .”

Mônica Braga
Comerciante

covid-19

Adaptação,
 a chave 
PARA 

SOBREVIVER

Paulo Natário

O
s cerca de 2 milhões 
de microempresá-
rios no Estado de São 
Paulo representam 
parcela significativa 
no cotidiano econô-
mico da população, 
seja por fornecer 

serviços ou gerar empregos. O 
segmento, por conta do enfren-
tamento a Covid19, está à beira 
de um colapso e o primeiro 
sinal vem do sindicato da cate-
goria, praticamente quebrado. 

A pandemia tem tido um 
efeito ‘gravíssimo tanto para 
o sindicato, quanto para os 
empresários’. É o que afirma o 
secretário geral do Sindicato 
do Microempreendedor Indi-
vidual de São Paulo (SIMEI-
-SP), Welinton Josué de Oli-
veira.  A explicação é simples: 
recebendo pouco ou nada, 
os empresários optam por 
priorizar as necessidades do 
trabalho e da família. O que é 
supérfluo é cortada, nesse caso 
a mensalidade sindical. “O sin-
dicato praticamente quebrou 
com isso. A nossa arrecadação, 
por ser voluntária, caiu cerca 
de 70%. A tendência que ob-
servamos é que essa situação 
piore daqui para frente.”

Outro sinal é a dificul-
dade que os associados estão 
encontrando para receber o 
auxílio emergencial  de R$ 
600,00 mensais oferecido pelo 
governo, por conta da demora 
na análise da solicitação. Oli-
veira assegurou que o sindicato 
chega a receber mais de cem 
ligações diárias sobre o assun-
to. Segundo ele, esse tipo de 
acontecimento não faz sentido, 
porque, em sua interpretação, 
o texto do decreto define o 
microempresário quase que 
diretamente. Porém, é um dos 
grupos que mais sofre para 
receber o benefício. “Até uma 
recusa seria melhor, porque 
pelo menos a pessoa tem o re-
sultado, e se prepara de acordo. 
Isso não é nada.”

A falta de espaço para par-
ticipar nas decisões que afetam 
o setor é outra reclamação pon-
tuada por Oliveira, que chegou 
a redigir uma carta “pedindo 
espaço nas discussões sobre 
medidas a serem tomadas 
diante da situação”. A ideia era 
ajudar propondo medidas mais 
incisivas, como uma isenção no 
INSS no período. Tentou con-
tato direto com o Presidente 
da República e também com o 
Ministério da Economia. Sem 
respostas, entende que a cate-
goria de mãos atadas “enquan-
to esses órgãos se recusam a 
conversar conosco”.

 
SAÚDE SEM VERBA 

Com a situação crítica do 
sindicato, pouco oferece ao 
associados neste momento. 
Para oferecer maior infraes-
trutura acarretaria cobrar uma 
taxa ainda mais elevada. Em 

reuniões com os beneficiários, a 
conclusão foi de que não valeria 
a pena. “Se atualmente, com um 
valor comparativamente inferior, 
já mal estamos conseguindo 
arrecadar, que dirá se aumentás-
semos o valor”, justifica Oliveira.

Como não tem profissio-
nais de saúde à disposição, o 
sindicato se esforça para ajudar 
por meio online, através de 
guias de higiene e afins, assim 
como atendimentos com mé-
dicos terceirizados online. No 
caso de um contribuinte estar 
com suspeita, ou confirmação 
de Covid-19, a situação muda: os 
benefícios incluem testes, assim 
como tratamentos em clínicas 
particulares, a valores reduzidos 
em cerca de 500% para o empre-
sário, tendo atendimentos com 
hora marcada e com especia-
listas, além de cobrir até cinco 
pessoas por contribuinte. 

ADAPTAÇÃO
Os governos deveriam fazer 

mais pelo povo. É o que afirmou 
o professor Alexandre da Silva 
Barros, o coordenador do curso 
de Pós Graduação/MBA em Ges-
tão Empresarial Estratégica da 
Universidade Católica de Santos. 
“Neste momento de pandemia, 
os governos, sejam eles federais 
ou estaduais, deveriam agir em 
conjunto, não só para manter 
as pessoas a salvo, mas também 

oferecendo linhas de crédito, e 
prorrogação de pagamento de 
impostos para aliviar os custos 
fixos das microempresas.”

As microempresas têm 
impacto nas comunidades, 
tanto a nível nacional, quanto 
regional, porque são fontes de 
emprego e renda para grande 
parte da população, assim como 
um fator importante para o 
desenvolvimento do local em 
que se estabelecem, detalha. 
Ele prevê que o restante desse 
ano será ainda mais complicado 
para o microempresário, em es-
pecial pela dificuldade de obter 
crédito em período de recessão. 
Nesse cenário, a adaptação e a 
busca de novos focos para o ne-
gócios são os desafios a serem 
enfrentados, orienta Barros. 
 
LUTA PELA SOBREVIVÊNCIA

Mônica Braga da Silva é 
uma das milhares de microem-
presárias que tem enfrentado 
a pressão econômica  e a crise 
sanitária. Ela vive situação de 
incertezas, tanto na questão de 
saúde, quanto na econômica. 
Sem maiores auxílios por parte 
do governo, ela e os filhos fazem 
o possível para manter um teto.

Ela é proprietária de dois 
estabelecimentos: uma pizza-
ria, chamada Caldeirão Beer, 
localizada no bairro Catiapoã; 
e uma loja de roupas e aces-
sórios, chamada Maharama, 
no Mercado Municipal de São 
Vicente. Somente a pizzaria 
está aberta, porque os custos 
eram altos demais para manter 
fechada. O estabelecimento 
conta com dois funcionários, 
um para fazer as pizzas, e outro 
para cuidar dos atendimentos 
e do caixa.

Manter o estabelecimento 

fechado, assim seguindo as 
orientações da OMS, prezando 
pela segurança dos funcio-
nários e pagando o salário 
integral no período era o seu 
plano da família. Durou cer-
ca de três semanas, até uma 
tragédia acontecer: o marido 
de Mônica morreu, vítima da 
Covid19. “Foi um período mui-
to difícil. Não bastasse eu ter 
perdido um parceiro de vida, 
as contas começaram a apertar 
muito. Sem ter outra opção, 
com dor no coração, eu resolvi 
que tinha que abrir a pizzaria 
novamente, ou não teríamos 
sequer como sobreviver, que 
dirá mantê-la aberta.”

Mudanças no modelo tive-
ram que ser implantadas, para 
atem der as novas exigências 
sanitárias. Na frente da pizza-
ria, foi montado um balcão 
onde os clientes podem pedir 
a pizza, junto de cardápios e 
álcool em gel, evitando maior 
contato entre as pessoas. Es-
sas medidas têm seu custo 
financeiro: porque as mesas 
no local não estão montadas, 
e as pessoas não param no 
lugar para comer, fatores como 
bebidas a mais ao decorrer do 
jantar não são mais opções, 
assim como a perda de clientes 
que não querem pedir pizza 
para comer em casa. Segundo 
a proprietária, esses fatores 
fazem toda a diferença. 

Dentre os microempre-
sários que demoraram parar 
receber o auxílio emergencial, 
ela se enquadra. Saiu rápido 
para o filho, mas o próprio 
demorou quase um mês para 
ser aprovado. Isso complicou a 
situação, porque era dinheiro 
para a sobrevivência, assim 
como para manter a pizzaria.  

Há planos para vender 
máscaras no Maharama para 
ajudar nas contas, comenta Mô-
nica. A ideia veio da observação 
de que, por ser um produto ne-
cessário, estava sendo vendido 
por preço muito elevado, Viu 
nisso uma oportunidade. Com 
amigas costureiras, já estão 
produzindo os produtos. O cus-
to de produção é muito baixo, 
então é possível vender barato 
e ainda obter lucro. 

A microempresa, confor-
me a legislação, aque-
la que configura uma 
sociedade empresária, 
sociedade simples, ou 
uma empresa individual 
de responsabilidade limi-
tada. Deve também ser 
registrada devidamente 
nos órgãos competentes, 
assim como o próprio 
empresário, que aufira 
em cada ano calendário, 
além de possuir receita 
bruta anual igual ou infe-
rior a R$ 360.000,00.

SAIBA MAIS
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Luiz Lordello

O 
Brasil é um país rico na 
questão de produção agrí-
cola, é grande produtor de 
grãos, carne e frutas, e o 
setor agropecuário contribui 
com 21,1% do PIB e 20% da 
força de trabalho. No país do 
marketing “Agro é pop”, a di-

ferença social brasileira consegue trazer 
números negativos no que diz respeito 
à fome, que poderá atingir mais de 14 
milhões de pessoas até o final deste ano. 
O modelo político, segundo economis-
tas, ajuda no agravamento do problema.

“A agropecuária brasileira alimenta 
hoje mais de 1,5 bilhão de pessoas em 
todo o mundo, o que equivale a um Bra-
sil e uma China juntos.”  A declaração é 
do presidente da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Cel-
so L. Moretti, em artigo publicado no site 
da organização, dia 19 de outubro do 
ano passado, 70 dias antes do primeiro 
caso de Covid19 informado na cidade 
chinesa de Wuhan. 

Porém, a fome atinge mais de 5 mi-
lhões de pessoas no Brasil. A informação 
consta do relatório internacional O Es-
tado da Segurança Alimentar e Nutrição 
no Mundo 2018, da Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO).  E de acordo com aná-
lise da  Organização das Nações Unidas 
(ONU), a estimativa é de que esse nú-
mero chegue aos 14 milhões de pessoas 

 NÃO É ´POP´
PANDEMIA do Covid-19 escancara problema 
da falta de comida na mesa brasileira

Fome 
no Brasil

Série

PNAD
PNAD Contínua

Desigualdade da renda de todos 
os trabalhos (1976 - 2019

População  
economica,
ativa e inativa 
com  idades 
entre 
18 a 65 anos

1980                           1999                         2000                        2010                       2020

Fontes: PNDA (1976 a 2015. PNDA Continua (2012/T1 a 2019/T1
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1  - O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, (IBGE), 

classifica o problema da fome 
em três níveis: Nivel de inse-
gurança alimentar leve; Onde 
existe a preocupação com a 
quantidade, bem como com a 
qualidade, dos alimentos. Nível 
de segurança alimentar mo-
derada; Resulta limitação na 
quantidade de alimentos. Nível 
de insegurança alimentar grave; 
Existe a fome decorrente da real 
falta de alimentos. 

2  - O coeficiente de Gini é um 
instrumento matemático utili-

zado para medir a desigualdade 

até o final 
de 2020. 
O Instituto 
Brasileiro de 
Geografia e Es-
tatística na região 
Nordeste, é a mais 
afetada, seguido da região 
Norte.

A concepção política ajuda a cres-
cer a fome no país. A interpretação é do 
economista José Pascoal Vaz, especia-
lista em desigualdade social. Para ele, a 
falta de comida é resultado da diferença 

social do país. 
Explica que se 

a igualdade fosse 
exatamente correta, 

o PIB familiar seria de 
aproximadamente R$12 

mil por mês, com o número 
médio de pessoas por família de 3,6 

pessoas. “Esse dinheiro seria facilmente 
o suficiente para deter a fome no país. 
Infelizmente isso não ocorre”.

Na questão econômica, o Brasil 
cresceu bastante durante a ditadura 
militar (1964-1985),  chegando a oitava 

melhor colocação no PIB per capita, 
ultrapassando 40 países no ranking. No 
entanto, o coeficiente de Gini, que serve 
como medidor de desigualdade social, 
ainda apresentava um número alto, de 
0,50, acima da média de um país de 
baixa desigualdade, que registra 0,30 
no índice. Após a ditadura, os dados 
brasileiros ficaram pior, cresceram para 
0,60. Esses indicadores significam que  
para o desenvolvimento de uma nação, 
não basta ocorrer somente o  cresci-
mento economico, é necessáio reduzir 
a desingaldade para eliminar a extrema 
pobreza.

Ao analisar o gráfico, Vaz enxerga 
que o país estava no rumo certo durante 
o período de 2010 até o ano de 2015. A 
partir daí, começou a tomar outro rumo, 
a desigualdade social voltou a crescer e, 
consequentemente, a fome volta. “Com 
a política do atual governo, é impossível 
acabar com a fome. O salário mínimo 
e o “bolsa família” na atual gestão é a 
principal causa para aumentar a desi-
gualdade”.

ECLOSÃO DO COVID-19
     Em 2019, 135 milhões de pessoas 
em 55 países venderam seus últimos 
bens para conseguir comprar comi-
da ou já não tinham acesso a nenhum 
tipo de alimento. Segundo o Programa 
Mundial de Alimentos (PMA), da ONU, 
o número deve dobrar até o fim da pan-
demia do Covid-19. O continente Afri-
cano é o de maior risco, onde 61% da 
população do Sudão do Sul, por exem-
plo, passa por uma crise alimentar. 

No Brasil, a situação do novo coro-
navírus escancarou a falta de alimentos 
existente no país. Segundo a dados da 
ONU divulgados em abril, a estimativa é 
de que cerca de 5,4 milhões de pessoas, 
(equivalente a população da Noruega), 
passem para a extrema pobreza em ra-
zão da pandemia. Isso deixaria a popula-
ção brasileira de volta ao mapa da fome.

Desde 2014, o país parou de ocu-
par um lugar no mapa da fome, pois 
havia menos de 5 % de sua população 
com crise alimentar grave. No ano 
seguinte, o Brasil já caminhava no 
sentido oposto e, junto com o aumento 
da desigualdade, a falta de comida esta 
cada vez mais frequente no cotidiano 
de alguns brasileiros. A crise do Co-
ronavírus acelerou ainda mais esse 
processo. Na análise da ONU, no fim de 
2020, 7% da população (cerca de 14,7 
milhões de brasileiros) alcançará a 
pobreza extrema, trazendo novamente 
a sociedade ao mapa da fome. 

social de uma nação, município 
ou unidade federativa. A medi-
ção do índice de Gini obedece 
a uma escala que vai de 0 ( 
quando não há desigualdade) a 1 
(com desigualdade máxima), que 
são dois números cujos valores 
jamais serão alcançados por 
nenhum país ou município, pois 
representam extremos ideais. 
Desta forma, quanto menor é o 
valor numérico do coeficiente de 
Gini, menos desigual é um país 
ou localidade. 

3 - Alimentos para o mundo. 
15/10/2019

Celso L. Moretti 
https://www.embrapa.br/busca-
-de-noticias/-/noticia/47327924/
artigo---alimentos-para-o-mundo 

covid-19
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DIN-DIN é coisa para criança
EDUCAÇÃO financeira ajuda no desenvolvimento social e controle de crises monetárias
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O valor do dinheiro 
 Educação financeira ajuda no desenvolvimento social e controle de crises monetárias 
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A professora Shirley busca ensinar sobre a importãncia do valor do dinheiro desde cedo à sua filha Maria 
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A crise sanitária causada pelo 
COVID-19 criou uma série de 
instabilidades nos âmbitos da 
educação, saúde e financeiro. 
Ter conhecimento e noções 
básicas sobre a educação 
financeira se torna ainda mais 
útil em momentos como o 
vivenciado atualmente, para a 
superação de possíveis 
dificuldades econômicas. O 
Brasil possui o Programa de 
Educação Financeira nas 
Escolas desde 2010, que 
incluiu a educação financeira 
como tema transversal na Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Esse tema, porém, 
pode ser considerado novo 
entre crianças e jovens em 
situação escolar, que 
necessitam aprender e 
controlar limites e desejos 
envolvendo o dinheiro. 

A educação financeira 
deve ser inserida ainda na fase 
infantil, com a ajuda dos pais. 
Ensinar sobre o valor de 
poupar, planejar para um 
desejo futuro e fazer escolhas 
conscientes são recursos que 
ajudam no desenvolvimento do 
comportamento financeiro.  A 
afirmação é resultado do estudo 
sobre a importância da 
educação financeira na 
infância, desenvolvido por 
Renata Lima Secco, Pós-
graduada em Gestão 
Financeira e Mercado de 
Capitais. Para a autora, a 
escola também deve estar 
presente na continuação dos 
ensinamentos, porém, muitas 
vezes as instituições de ensino 
não estão preparadas para este 
objetivo.  

A escola deve ser um 
ambiente onde estudantes 
aprendem não somente os 
conhecimentos cognitivos 
acredita o professor em 
Ciências Econômicas da 
Universidade Católica de 
Santos, Kerginaldo Tomio 

Yamashiro, mas também os 
que proporcionam a 
capacidade de administrar sua 
vida em sociedade, onde 
possam aprender a fazer 
escolhas. Mestre na área de 
Gestão Financeira das 
Organizações, explica que “a 
Educação Financeira é 
entendida como um tema 
transversal, que dialoga com 
as diversas disciplinas do 
sistema de Educação do 
Ensino Médio e Fundamental 
e, ao se desenvolver em sala 
de aula, possibilita ao 
estudante compreender 
melhor as relações de 
consumo, as disparidades 
socioeconômicas e o 
funcionamento do sistema 
capitalista.” 

A educação financeira 
está diretamente ligada com 
outras áreas sociais de grande 
importância, como o consumo 
consciente, a construção do 
exercício da cidadania e na 
preservação do meio 
ambiente, diz Yamashiro. “A 
educação financeira faz parte 
da construção das 
competências necessárias 
para o jovem conhecer os 
desafios financeiros das 
famílias e para enfrentar os 
desafios sociais e econômicos 
da sociedade”. Além disso, o 
tema também reflete em 
aspectos psicológicos do 
indivíduo na tomada de 
decisões, e até mesmo na 
autoestima daqueles que 
estão em situação de 
endividamento. 

Em maio de 2019, 
46,9% dos jovens da intitulada 
“Geração Z” não realizavam o 
controle de seu orçamento. Os 
dados são de pesquisa 
realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Yamashiro 
atrela esse fato a forte ligação 
que os jovens possuem com a 
internet, e com a dificuldade 
em processar diferentes 
realidades e informações 

contidas nas redes.  
Para tentar igualar 

tantas informações 
apresentadas aos jovens na 
internet, as famílias também 
podem ensinar sobre a própria 
economia de casa e a 
importância de poupar, de 
modo que o jovem entenda 
sobre a importância da renda 
familiar.  Colocar limites aos 
desejos materiais das 
crianças e jovens, introduzir o 
tema da educação financeira 
desde a infância, criar uma 
reserva para imprevistos e 
deixar o jovem participar são 
fatores que podem contribuir 
para que tenhamos menos 
pessoas endividadas no 
futuro. Segundo Yamashiro, 
“Em uma realidade de 
consumismo é preciso alertar 

as crianças para a 
administração do próprio 
dinheiro com consciência, 
impedindo um possível 
endividamento ou 
consumismo exagerado na 
fase adulta, para que tenham 
um futuro positivo e atinjam 
seus objetivos financeiros.” 

Yamashiro acredita 
que a partir dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental as 
crianças começam a 
compreender melhor, e que o 
estudo da educação financeira 
pode ser introduzido aos 
poucos, como o conhecimento 
das cédulas e moedas e o 
conceito de caro e barato. 
Contudo, a temática ainda 
precisa ser aperfeiçoada e 
introduzida de maneira mais 
satisfatória. “É necessário que 
o foco não seja no consumo, 
pois as crianças já estão 
inseridas em um contexto 
social consumista sendo 
abordadas constantemente 
pelas mídias que lhe oferecem 
os mais diferentes produtos. 
Em um país como o Brasil, de 
dimensões continentais e com 
problemas de aprendizagem 
em leitura e matemática, 
inserir educação financeira 
nas escolas ainda é um 
desafio complexo.” 

A educação financeira 
na rede básica de ensino deve 
ser desenvolvida ao longo de 
toda a infância, agregando o 
tema a outras matérias bases. 
A criança não deve apenas 
conhecer o que é o dinheiro, 
mas também entender as 
questões ligadas aos bens 
financeiros, de forma que o 
conhecimento seja útil em 
momentos de crises. De 
acordo com o estudo sobre 
programas de educação 
financeira na educação 

básica, publicado pelo 
professor Amarildo 
Melchiades, conteúdos 
ligados à educação 
financeira devem se atentar 
a vários pontos da temática. 
O direcionamento deve ser 
para múltiplo que a criança 
entenda as questões sociais 
do dinheiro e de tomada de 
decisões. 

Um dos métodos 
eficazes no ensinamento da 
educação financeira para 
crianças é o de poupar para 
algo específico, através de 
mesadas ou pequenas 
tarefas em casa 
remuneradas, para que 
entendam que o dinheiro não 
é algo banal. Quem afirma 
isso é a professora em 
Matemática do colégio 
Dimensão, Maria Alice 
Pereira Carvalho. “Os 
fazendo economizarem por 
um tempo para comprarem 
algo de seu interesse ajuda 
no aprendizado do custo das 
coisas. Eles precisam 
aprender o valor real do 
dinheiro e como se 
comportar com ele. Para 
muitos ele simplesmente 
aparece, e na verdade não é 
assim.”  

Muitos pais acabam 
comprometendo a renda 
familiar para que a criança 
tenha seus gostos pessoais 
realizados. Essa prática 
pode levar a um 
desenvolvimento nocivo da 
criança em sociedade.  
Segundo Maria Alice, é 
fundamental que as escolas 
também realizem a 
educação da matemática 
financeira, fazendo com que 
a criança tenha noções 
básicas de economia. “Os 
jovens seguem os exemplos 
que tem em casa. Se seus 
pais não praticam a 
educação na economia 
familiar como eles poderiam 
aprender a fazer também? 
Por isso é importante que as 
escolas estejam preparadas 
sobre o assunto.” 
 
FIQUE POR DENTRO:  

Importância da educação 
financeira na infância: uma 
revisão de literatura; 
Observatorio de la Economía 
Latinoamericana; 2014.  
 
Paradigmas da educação 
financeira no Brasil; Revista 
de Administração pública; 
2007. 
 
Um programa de educação 
financeira para a matemática 
escolar da educação básica; 
Encontro Nacional de 
Educação Matemática em 
Curitiba; 2013. 
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O valor do dinheiro 
 Educação financeira ajuda no desenvolvimento social e controle de crises monetárias 
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A professora Shirley busca ensinar sobre a importãncia do valor do dinheiro desde cedo à sua filha Maria 
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A crise sanitária causada pelo 
COVID-19 criou uma série de 
instabilidades nos âmbitos da 
educação, saúde e financeiro. 
Ter conhecimento e noções 
básicas sobre a educação 
financeira se torna ainda mais 
útil em momentos como o 
vivenciado atualmente, para a 
superação de possíveis 
dificuldades econômicas. O 
Brasil possui o Programa de 
Educação Financeira nas 
Escolas desde 2010, que 
incluiu a educação financeira 
como tema transversal na Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Esse tema, porém, 
pode ser considerado novo 
entre crianças e jovens em 
situação escolar, que 
necessitam aprender e 
controlar limites e desejos 
envolvendo o dinheiro. 

A educação financeira 
deve ser inserida ainda na fase 
infantil, com a ajuda dos pais. 
Ensinar sobre o valor de 
poupar, planejar para um 
desejo futuro e fazer escolhas 
conscientes são recursos que 
ajudam no desenvolvimento do 
comportamento financeiro.  A 
afirmação é resultado do estudo 
sobre a importância da 
educação financeira na 
infância, desenvolvido por 
Renata Lima Secco, Pós-
graduada em Gestão 
Financeira e Mercado de 
Capitais. Para a autora, a 
escola também deve estar 
presente na continuação dos 
ensinamentos, porém, muitas 
vezes as instituições de ensino 
não estão preparadas para este 
objetivo.  

A escola deve ser um 
ambiente onde estudantes 
aprendem não somente os 
conhecimentos cognitivos 
acredita o professor em 
Ciências Econômicas da 
Universidade Católica de 
Santos, Kerginaldo Tomio 

Yamashiro, mas também os 
que proporcionam a 
capacidade de administrar sua 
vida em sociedade, onde 
possam aprender a fazer 
escolhas. Mestre na área de 
Gestão Financeira das 
Organizações, explica que “a 
Educação Financeira é 
entendida como um tema 
transversal, que dialoga com 
as diversas disciplinas do 
sistema de Educação do 
Ensino Médio e Fundamental 
e, ao se desenvolver em sala 
de aula, possibilita ao 
estudante compreender 
melhor as relações de 
consumo, as disparidades 
socioeconômicas e o 
funcionamento do sistema 
capitalista.” 

A educação financeira 
está diretamente ligada com 
outras áreas sociais de grande 
importância, como o consumo 
consciente, a construção do 
exercício da cidadania e na 
preservação do meio 
ambiente, diz Yamashiro. “A 
educação financeira faz parte 
da construção das 
competências necessárias 
para o jovem conhecer os 
desafios financeiros das 
famílias e para enfrentar os 
desafios sociais e econômicos 
da sociedade”. Além disso, o 
tema também reflete em 
aspectos psicológicos do 
indivíduo na tomada de 
decisões, e até mesmo na 
autoestima daqueles que 
estão em situação de 
endividamento. 

Em maio de 2019, 
46,9% dos jovens da intitulada 
“Geração Z” não realizavam o 
controle de seu orçamento. Os 
dados são de pesquisa 
realizada pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL). Yamashiro 
atrela esse fato a forte ligação 
que os jovens possuem com a 
internet, e com a dificuldade 
em processar diferentes 
realidades e informações 

contidas nas redes.  
Para tentar igualar 

tantas informações 
apresentadas aos jovens na 
internet, as famílias também 
podem ensinar sobre a própria 
economia de casa e a 
importância de poupar, de 
modo que o jovem entenda 
sobre a importância da renda 
familiar.  Colocar limites aos 
desejos materiais das 
crianças e jovens, introduzir o 
tema da educação financeira 
desde a infância, criar uma 
reserva para imprevistos e 
deixar o jovem participar são 
fatores que podem contribuir 
para que tenhamos menos 
pessoas endividadas no 
futuro. Segundo Yamashiro, 
“Em uma realidade de 
consumismo é preciso alertar 

as crianças para a 
administração do próprio 
dinheiro com consciência, 
impedindo um possível 
endividamento ou 
consumismo exagerado na 
fase adulta, para que tenham 
um futuro positivo e atinjam 
seus objetivos financeiros.” 

Yamashiro acredita 
que a partir dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental as 
crianças começam a 
compreender melhor, e que o 
estudo da educação financeira 
pode ser introduzido aos 
poucos, como o conhecimento 
das cédulas e moedas e o 
conceito de caro e barato. 
Contudo, a temática ainda 
precisa ser aperfeiçoada e 
introduzida de maneira mais 
satisfatória. “É necessário que 
o foco não seja no consumo, 
pois as crianças já estão 
inseridas em um contexto 
social consumista sendo 
abordadas constantemente 
pelas mídias que lhe oferecem 
os mais diferentes produtos. 
Em um país como o Brasil, de 
dimensões continentais e com 
problemas de aprendizagem 
em leitura e matemática, 
inserir educação financeira 
nas escolas ainda é um 
desafio complexo.” 

A educação financeira 
na rede básica de ensino deve 
ser desenvolvida ao longo de 
toda a infância, agregando o 
tema a outras matérias bases. 
A criança não deve apenas 
conhecer o que é o dinheiro, 
mas também entender as 
questões ligadas aos bens 
financeiros, de forma que o 
conhecimento seja útil em 
momentos de crises. De 
acordo com o estudo sobre 
programas de educação 
financeira na educação 

básica, publicado pelo 
professor Amarildo 
Melchiades, conteúdos 
ligados à educação 
financeira devem se atentar 
a vários pontos da temática. 
O direcionamento deve ser 
para múltiplo que a criança 
entenda as questões sociais 
do dinheiro e de tomada de 
decisões. 

Um dos métodos 
eficazes no ensinamento da 
educação financeira para 
crianças é o de poupar para 
algo específico, através de 
mesadas ou pequenas 
tarefas em casa 
remuneradas, para que 
entendam que o dinheiro não 
é algo banal. Quem afirma 
isso é a professora em 
Matemática do colégio 
Dimensão, Maria Alice 
Pereira Carvalho. “Os 
fazendo economizarem por 
um tempo para comprarem 
algo de seu interesse ajuda 
no aprendizado do custo das 
coisas. Eles precisam 
aprender o valor real do 
dinheiro e como se 
comportar com ele. Para 
muitos ele simplesmente 
aparece, e na verdade não é 
assim.”  

Muitos pais acabam 
comprometendo a renda 
familiar para que a criança 
tenha seus gostos pessoais 
realizados. Essa prática 
pode levar a um 
desenvolvimento nocivo da 
criança em sociedade.  
Segundo Maria Alice, é 
fundamental que as escolas 
também realizem a 
educação da matemática 
financeira, fazendo com que 
a criança tenha noções 
básicas de economia. “Os 
jovens seguem os exemplos 
que tem em casa. Se seus 
pais não praticam a 
educação na economia 
familiar como eles poderiam 
aprender a fazer também? 
Por isso é importante que as 
escolas estejam preparadas 
sobre o assunto.” 
 
FIQUE POR DENTRO:  

Importância da educação 
financeira na infância: uma 
revisão de literatura; 
Observatorio de la Economía 
Latinoamericana; 2014.  
 
Paradigmas da educação 
financeira no Brasil; Revista 
de Administração pública; 
2007. 
 
Um programa de educação 
financeira para a matemática 
escolar da educação básica; 
Encontro Nacional de 
Educação Matemática em 
Curitiba; 2013. 
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VÍDEOS sobre o tema 
também facilitam no 

aprendizado dos jovens

Jennifer Pontes

A 
crise sanitária cau-
sada pelo COVID-19 
criou uma série de 
instabilidades nos 
âmbitos da educação, 
saúde e financeiro. 
Ter conhecimento e 
noções básicas sobre 

a educação financeira se torna 
ainda mais útil em momentos 
como o vivenciado atualmente, 
para a superação de possíveis di-
ficuldades econômicas. O Brasil 
possui o Programa de Educação 
Financeira nas Escolas desde 
2010, que incluiu a educação 
financeira como tema transver-
sal na Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC). Esse tema, 
porém, pode ser considerado 
novo entre crianças e jovens em 
situação escolar, que necessitam 
aprender e controlar limites e 
desejos envolvendo o dinheiro.

A educação financeira deve 
ser inserida ainda na fase in-
fantil, com a ajuda dos pais, 
opinam os especialistas no 
tema. Ensinar sobre o valor 
de poupar, planejar para um 
desejo futuro e fazer escolhas 
conscientes são recursos que 
ajudam no desenvolvimento 
do comportamento financeiro.  
A afirmação é resultado do 
estudo sobre a importância da 
educação financeira na infân-
cia, desenvolvido por Renata 
Lima Secco, Pós-graduada em 
Gestão Financeira e Mercado de 
Capitais. Para a autora, a escola 
também deve estar presente na 
continuação dos ensinamentos, 
porém, muitas vezes as insti-
tuições de ensino não estão 
preparadas para este objetivo. 

A escola deve ser um am-
biente onde estudantes apren-
dem não somente os conheci-
mentos cognitivos, acredita o 
professor em Ciências Econô-
micas da Universidade Católica 
de Santos, Kerginaldo Tomio 
Yamashiro, mas também os que 
proporcionam a capacidade de 
administrar sua vida em socie-
dade, onde possam aprender a 
fazer escolhas. Mestre na área 
de Gestão Financeira das Organi-
zações, explica que “a Educação 
Financeira é entendida como um 
tema transversal, que dialoga 
com as diversas disciplinas do 
sistema de Educação do Ensino 
Médio e Fundamental e, ao se 
desenvolver em sala de aula, 
possibilita ao estudante com-
preender melhor as relações de 
consumo, as disparidades socio-
econômicas e o funcionamento 
do sistema capitalista.”

A educação financeira está 
diretamente ligada com ou-
tras áreas sociais de grande 
importância, como o consumo 

consciente, a construção do 
exercício da cidadania e na pre-
servação do meio ambiente, diz 
Yamashiro. “A educação finan-
ceira faz parte da construção 
das competências necessárias 
para o jovem conhecer os de-
safios financeiros das famílias 
e para enfrentar os desafios 
sociais e econômicos da socie-
dade”. Além disso, o tema tam-
bém reflete em aspectos psico-
lógicos do indivíduo na tomada 
de decisões, e até mesmo na 
autoestima daqueles que estão 
em situação de endividamento.

Em maio de 2019, 46,9% 
dos jovens da intitulada “Ge-
ração Z” não realizavam o 
controle de seu orçamento. Os 
dados são de pesquisa realiza-
da pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL). 
Yamashiro atrela esse fato a 
forte ligação que os jovens 
possuem com a internet, e com 
a dificuldade em processar 
diferentes realidades e infor-
mações contidas nas redes. 

Para tentar igualar tantas 
informações apresentadas aos 
jovens na internet, as famílias 
também podem ensinar sobre 
a própria economia de casa e 
a importância de poupar, de 
modo que o jovem entenda 
sobre a importância da renda 
familiar.  Colocar limites aos 
desejos materiais das crianças 
e jovens, introduzir o tema da 
educação financeira desde a 

infância, criar uma reserva para 
imprevistos e deixar o jovem 
participar são fatores que podem 
contribuir para que tenhamos 
menos pessoas endividadas no 
futuro. Segundo Yamashiro, “em 
uma realidade de consumismo é 
preciso alertar as crianças para 
a administração do próprio 
dinheiro com consciência, impe-
dindo um possível endividamen-
to ou consumismo exagerado na 
fase adulta, para que tenham um 
futuro positivo e atinjam seus 
objetivos financeiros.”

A partir dos anos iniciais 
do Ensino Fundamental as 
crianças começam a compre-
ender melhor, e que o estudo 
da educação financeira pode 
ser introduzido aos poucos, 
como o conhecimento das cé-

dulas e moedas e o conceito 
de caro e barato, acredita Ya-
mashiro. Contudo, a temática 
ainda precisa ser aperfeiçoada 
e introduzida de maneira mais 
satisfatória. “É necessário que 
o foco não seja no consumo, 
pois as crianças já estão inse-
ridas em um contexto social 
consumista sendo abordadas 
constantemente pelas mídias 
que lhe oferecem os mais di-
ferentes produtos. Em um país 
como o Brasil, de dimensões 
continentais e com problemas 
de aprendizagem em leitura e 
matemática, inserir educação 
financeira nas escolas ainda é 
um desafio complexo.”

A educação financeira na 
rede básica de ensino deve ser 
desenvolvida ao longo de toda 

a infância, agregando o tema a 
outras matérias bases. A criança 
não deve apenas conhecer o 
que é o dinheiro, mas também 
entender as questões ligadas 
aos bens financeiros, de forma 
que o conhecimento seja útil em 
momentos de crises. De acordo 
com o estudo sobre programas 
de educação financeira na edu-
cação básica, publicado pelo 
professor Amarildo Melchiades, 
conteúdos ligados a educação 
financeira devem se atentar a 
vários pontos da temática. O 
direcionamento deve ser para 
múltiplo que a criança entenda 
as questões sociais do dinheiro 
e de tomada de decisões.

Um dos métodos eficazes 
no ensinamento da educa-
ção financeira para crianças 
é o de poupar para algo es-
pecífico, através de mesadas 
ou pequenas tarefas em casa 
remuneradas, para que enten-
dam que o dinheiro não é algo 
banal. Quem afirma isso é a 
professora em Matemática do 
colégio Dimensão, Maria Alice 
Pereira Carvalho. “Fazendo eles 
economizarem por um tempo 
para comprarem algo de seu 
interesse ajuda no aprendi-
zado do custo das coisas. Eles 
precisam aprender o valor real 
do dinheiro e como se com-
portar com ele. Para muitos 
ele simplesmente aparece, e na 
verdade não é assim.” 

Muitos pais acabam com-
prometendo a renda familiar 
para que a criança tenha seus 
gostos pessoais realizados. 
Essa prática pode levar a um 
desenvolvimento nocivo da 
criança em sociedade.  Segundo 
Maria Alice, é fundamental que 
as escolas também realizem 
a educação da matemática 
financeira, fazendo com que a 
criança tenha noções básicas de 
economia. “Os jovens seguem 
os exemplos que tem em casa. 
Se seus pais não praticam a 
educação na economia familiar 
como eles poderiam aprender 
a fazer também? Por isso é im-
portante que as escolas estejam 
preparadas sobre o assunto.” 

FOTOS: JENNIFER PONTES

covid-19

A professora do ensino fundamental, Shirlei Pereira, procura ensinar desde 
cedo sobre a importância da educação financeira a sua filha Maria Pereira, de 11 
anos. Shirlei sempre compartilha com sua filha todas as informações financeiras 
de casa, como contas e compras do mês, para que ela entenda valor do dinheiro e 
saiba tomar decisões futuras sobre ele.

Importância da educação finan-
ceira na infância: uma revisão 
de literatura; Observatorio de la 
Economía Latinoamericana; 2014. 

Paradigmas da educação 
financeira no Brasil; Revista de 
Administração pública; 2007.

Um programa de educação 
financeira para a matemática 
escolar da educação básica; 
Encontro Nacional de Educação 
Matemática em Curitiba; 2013.
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Wânia Mara Menecucci Gomes

P
assados dois meses desde a 
chegada do Covid-19 no Brasil, o 
registro de mortes de profissio-
nais da saúde atingiu a marca de 
113 médicos e 143 enfermeiros 
em 21 de maio, cerca de 4 por 
dia, como consequência do en-
frentamento à pandemia. Com 

a situação precária nas estruturas sani-
tárias, o Conselho Regional de Medicina 
do Estado de São Paulo (Cremesp) propôs 
o Projeto de Lei nº 2.168/20, que dispõe 
sobre a concessão de auxílio indenizató-
rio e pensão aos profissionais de saúde e 
dependentes, por incapacidade ou óbito, 
decorrente de infecção do coronavirus. 
Defendido pela médica e deputada, So-
raya Manato (PSL/ES), foi apresentado 
à Câmara dos Deputados e tramita em 
regime de votação.

Médica e conselheira do Cremesp, 
Mônica Yasmin Pinto Corrado, lamenta a 
perda de profissionais de saúde, em prol 
de tantas vidas. E explica que o Conselho 
tem realizado fiscalizações com foco nas 
estruturas, protocolos e condições de 
atendimento, além de criar canais para 
denúncias, orientações via WhatsApp. 
“Mantemos contato através do e-mail 
covid-19@cremesp.org.br  com informa-
ções atualizadas sobre todo o universo 
médico para o atendimento a pacientes 
e a rotina no tratamento.” 

Devido da pandemia, a rotina da ci-
rurgiã ginecológica Graziela Cuba Leal, no 
Hospital Guilherme Álvaro, em Santos,  foi 
bastante afetada. Pela maior necessidade 
de leitos no hospital, todas as cirurgias 
eletivas foram canceladas e todos os 
cirurgiões estão atendendo em plantões. 

Mãe de três crianças, ela dispensou 
os serviços da babá e de outra funcionária 
em seu lar, para as preservar de possíveis 
riscos.  O seu marido, João Gonçalves, é 
professor universitário e devido à quaren-
tena, está em regime de teletrabalho, aju-
dando assim a cuidar da casa e dos filhos.

O Hospital Guilherme Álvaro tomou 
medidas de imediato, conta para preser-
vação dos profissionais de imediato, ela 
conta, dividindo todo o complexo em duas 
áreas. Na área com pacientes com Covid, 
toda a equipe de enfermagem, recepção 
e médicos utiliza equipamentos de prote-
ção individual (EPIs). A equipe recebeu o 

WÂNIA MARA MENECUCCI GOMES

PROFISSIONAIS da saúde 
estão na linha de frente 
contra a doença

TRABALHO

Em 
combate, 
por dia 

    MORREM

CONSELHO Regional de Medicina 
propõem Projeto de Lei em prol dos 
profissionais mortos pela Covid-19

treinamento para utilização correta dos 
equipamentos.

Sobre as mortes de profissionais da 
área, Graziela lamenta a perda de cole-
gas de profissão que testaram positivo 
para o Covid-19. “Tivemos um professor 
cardiologista, doutor Sergio Camargo, 
que faleceu recentemente e isso é uma 
sensação muito ruim”. Ela teme por todos 
os profissionais que estão na linha frente 
da pandemia e acredita que a morte de 
médicos só irá representar números na 
estatística. “Não acho que terá mudanças 
por melhorias, não”. 

Além disso, ela diz que seu trabalho 
é sua válvula de escape e espera que 
consigam descobrir uma vacina para 
diminuírem os óbitos. “Espero que os 
índices de óbito e infecções diminuam 
para que possamos voltar a nossa rotina.”

ATENÇÃO REDOBRADA
Desde o anúncio da pandemia, a ro-

tina de Nilza Valim do Carmo, de 41 anos 
mudou completamente. Enfermeira, atua 
no Centro de Terapia Intensiva (UTI) no 
Hospital da Polícia Militar “Santo Expe-
dito”, em Santos, com pacientes que con-
traíram o Covid. Além dos procedimentos 
de cuidado no local de trabalho, não pode 
relaxar quando chega em casa. 

O marido, seo Aguinaldo, estava 
em Roraima a trabalho quando contraiu 
a doença e voltou às pressas. Apesar do 
sufoco no hospital, precisou tirar uma 
licença para cuidar dele, que “teve boa 
recuperação”, conta. Teve que aderir ao 
distanciamento físico com seu esposo e 
seu filho, estudante universitário, dentro 
da mesma residência. “Estamos numa 
neurose por limpeza. Tudo o que for para 
manter nosso lar mais saudável, estamos 
fazendo.” 

Em 14 anos de profissão, Nilza diz 
que nunca passou por situações de ter 
que lidar com a morte de maneira tão 
pesada. A forma em que os pacientes 
estão morrendo com corona vírus é cho-
cante para ela, que sempre viu a morte 
de maneira natural. 

covid-19

OS NÚMEROS

31.790

113 médicos 
143 enfermeiros



15.726  médicos 
16.064 enfermeiros

4
Fonte: O Globo, 21/5/2020.

Total de infectados 
entre médicos e 
enfermeiros
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Jornalistas 
em meio ao CAOS
IMPRENSA sofre para realizar serviço essencial 

Juliana Steil

P
essoas do mundo in-
teiro estão tentando 
driblar as dificuldades 
que surgiram com a 
pandemia do novo co-
ronavírus. Para os pro-
fissionais que atuam 
com a imprensa, não 

seria diferente. A categoria está 
lidando com cortes, reduções 
de carga horária, novos modos 
de trabalhar - com a chegada 
do home office - e, além de tudo 
isso, com ataques de eleitores da 
extrema-direita.

Um levantamento feito e 
divulgado pela Federação In-
ternacional de Jornalistas (FIJ) 
em maio, com profissionais de 
77 países aponta que 65,4% 
dos jornalistas sofreram efeitos 
negativos da pandemia nos sa-
lários, empregos ou condições 
de trabalho. Além disso, 73,9% 
tiveram aumento das restrições 
para o exercício jornalístico 
neste período. 

Ainda segundo o levan-
tamento, as causas apontadas 

que afetaram o trabalho foram 
aumento de ansiedade e es-
tresse (59,9%), perda de renda 
ou receitas (37,69%),restrições 
legais para o exercício profissio-
nal (16,38%), aumento de desi-
gualdade nas redações (9,62%) 
perda de emprego (6,93%) e 
fechamento do veículo (5,81%).

A jornalista Vanessa Bazu-
co Ortiz foi uma dos milhares 
de jornalistas que atuam na 
Baixada Santista e que precisa-
ram se adaptar às escolhas de 
seus editores. Ela trabalha para 
na filial regional do Portal de 
Notícias da Globo, o G1 e, como 
uma das medidas que a filial res-
ponsável, Grupo Tribuna, tomou 
para amenizar os impactos da 
crise financeira, teve sua carga 
horária e salarial reduzida em 
25% durante a pandemia. “Não 
temos comido muita ‘besteira’ 
em casa. Estamos comprando 
coisas mais essenciais, comi-
da para fazer almoço e janta 
mesmo. Além disso, estamos 
juntando dinheiro caso tudo 
fique pior”, conta. 

Com a redução, seu inter-

valo é de apenas quinze minutos 
por dia. “Geralmente eu esqueço 
desse tempo, porque estamos 
fazendo tudo no automático”, 
conta a jornalista. “Mas quando 
consigo eu sento, tomo um café 
e repenso o que tenho para fazer 
no dia.”

O assessor de imprensa Le-
andro Ordonez também teve sua 
rotina alterada, apesar de não 
ter sofrido nenhuma alteração 
contratual nos últimos meses. 
Ele faz parte da equipe da Pre-
feitura de Santos que assessora 
o prefeito da cidade, Paulo Ale-
xandre Barbosa (PSDB), e está 
saindo para pautas externas 
apenas duas vezes por semana. 
O político também é presidente 
do Conselho de Desenvolvimen-
to da Região Metropolitana da 
Baixada Santista (Condesb), 
dando a ele o papel importante 
de porta-voz das administrações 
municipais da Baixada Santista 
durante a pandemia.

Leandro avalia que está 
trabalhando mais durante este 
período, apesar de não frequen-
tar mais a redação. “Os dias têm 
sido mais intensos, com pau-
tas menos programadas e em 

A JORNALISTA Vanessa Bazuco está trabalhando de casa desde o início da pandemia

horários mais diversificados”, 
relata. “Por conta da pande-
mia, trabalhamos conforme são 
anunciadas as novas medidas, 
com consequentes pedidos de 
informação pelos órgãos de im-
prensa e pelo público que acessa 
as redes sociais.” 

Procurado pela reporta-
gem, em nota, o Sindicato dos 
Jornalistas Profissionais no 
Estado de São Paulo (SJSP) se 
opôs a quaisquer medidas que 
retirem direitos dos profissio-
nais da categoria. O SJSP tam-
bém explicou que as relações de 
trabalho são, por definição, uma 
questão coletiva e os direitos e 
deveres devem ser acertados 
por acordos coletivos entre 
o sindicato da categoria e as 
empresas. A Medida Provisória 
936, que prevê redução de sa-
lário e jornada, desrespeitaria 
essa definição.

O sindicato ressalta que 
os veículos de comunicação 
da região não colaboram com 
transparência de dados sobre 
seus quadros de funcionários. 
Sendo assim, a representação da 
categoria pode apenas estimar 
os dados regionais.

Após algumas semanas 
de isolamento social completo, 
a escala de trabalho mudou e 
Vanessa entrou em um rodízio 
entre os repórteres para tra-
balhar alguns dias da semana 
direto da redação. Com a novi-
dade, medidas precisaram ser 
tomadas para que ela evitasse 
ser contaminada pelo vírus en-
tre o trabalho e sua casa.

“Não saio sem máscara, 
deixo um vidrinho de álcool 
em gel comigo, cabelo preso e 
não uso acessórios pensando 
na possibilidade de contágio”, 
conta. Ela relata que usa carro 
particular, evitando transporte 
coletivo. “Evito tocar nas coisas, 
até em paredes”,diz. Assim que 
chega no trabalho, a jornalista 
diz que vai ao banheiro lavar as 
mãos e higieniza o computador 
antes de sentar para trabalhar. 

Na volta para casa, o cui-
dado é redobrado. Na porta, ela 
já tira os sapatos e os deixa na 
varanda. Limpa a mochila e o 
crachá com álcool em gel, tira 
e coloca as roupas para lavar. 
Depois, corre para o banheiro 
e toma banho. Só depois desse 
processo é que cumprimenta 
o marido. 

ATAQUES À IMPRENSA
Em todo o país, o risco de 

contágio pelo novo coronavírus 
não é o único perigo à espreita 
dos profissionais da imprensa 
durante a pandemia. Ataques e 
agressões vêm sendo registra-
das nos últimos meses em terri-
tório nacional contra jornalistas 
exercendo suas profissões.

A imprensa foi reconhecida 
de caráter essencial no combate 
à Covid-19 em um decreto presi-
dencial formalizado no dia 22 de 

ARQUIVO PESSOAL

março, resguardando o exercício 
pleno e o funcionamento das 
atividades e dos serviços rela-
cionados à imprensa, considera-
dos essenciais no fornecimento 
de informações à população. A 
informação torna-se, então, um 
dos muitos modos de combate 
à pandemia.

Apesar disso, no início de 
maio, a Federação Nacional dos 
Jornalistas (FENAJ) publicou um 
levantamento sobre as agres-
sões sofridas por profissionais 
da categoria proferidas pelo 
presidente. Foram 179 agres-
sões em quatro meses. Desse 
total, foram 28 ocorrências de 
agressões diretas a jornalistas, 
duas ao próprio FENAJ e 149 
tentativas de descredibilização 
da imprensa.

O assessor de imprensa Le-
andro recorda episódios de ata-
ques a colegas que presenciou 
durante a cobertura à pandemia 
na região. “Eles [extremistas] 
não podem ver alguém com mi-
crofone e câmera, que já partem 
para cima”, conta. Em seu caso, 
a hostilidade é recorrente pelas 
redes sociais, sempre em dis-
cordância às medidas adotadas 
pelo poder público no combate 
à doença. “Nas redes sociais, os 
ataques são mais voltados às 
gestões, com questionamento 
de medidas, insinuações in-
fundadas de irregularidades e 
postagens com muitas infor-
mações falsas – algumas fruto 
do desconhecimento e outras 
visivelmente criadas para fins 
políticos ou ideológicos”, relata.

Os ataques são feitos no 
ano em que o tema adotado pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) para celebrar o Dia Mun-
dial da Liberdade de Imprensa é 
‘Jornalismo sem medo ou favor’, 
tendo como pano de fundo a 
pandemia e a importância da 
informação correta passada pe-
los veículos sérios. A imprensa é 
colocada como serviço essencial 
à população durante este perí-
odo, junto aos profissionais da 
saúde e da segurança pública, 
por exemplo.

Agressões físicas também 
têm sido registradas por todo o 
país. No dia 20 de maio, em Mi-
nas Gerais, um cinegrafista da 
Rede Globo foi atacado e ofen-
dido por um homem de 54 anos. 
Após tapas e chutes, o agressor 
ainda chama o profissional de 
“lixo”. Ele foi preso em flagrante 
sob a acusação de dano qualifi-
cado e lesão corporal, mas foi 
liberado após pagar a fiança. 
Três dias antes, uma apoiadora 
do Governo Bolsonaro deu uma 
bandeirada na cabeça de uma 
repórter da BandNews duran-
te uma passagem ao vivo, em 
uma manifestação a favor do 
governo em frente ao Palácio 
do Planalto.  

covid-19
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Tempo extra para a FAMÍLIA
TRABALHANDO no esquema de aula remota, docentes ajustam o convívio doméstico 

 Ricardo Piloto

N
este período de 
pandemia, diver-
sas profissões ti-
veram de passar a 
trabalhar de suas 
casas. Dentre elas, 
os professores, que 
tiveram de mudar 

seus planejamentos e fazerem 
uma reformulação em seu pró-
prio jeito de lecionar. Apesar 
das diversas críticas ao ensino 
à distância, este tem sido o 
único recurso para fazer com 
que o processo de ensino seja 
mantido. Em alguns casos, 
trouxe uma oportunidade ex-
tra: permitir ao docente passar 
mais tempo com a família.

Há professores que, pelo 
fato de ter muitas aulas du-
rante a semana, têm de inten-
sificar seu tempo de trabalho 
em casa durante o dia, e não 
tem muito tempo para ficar 
junto de seus familiares. Por 
ter um horário mais enxuto, 
outros profissionais da área 
educacional acabam tendo 
mais oportunidade de passar 
momentos junto de sua família 
e fazer atividades não muito 
comuns em “dias normais”. E 
também, há aqueles que além 
de terem que se preocupar em 
se adaptar ao “novo ambiente 
escolar”, tem que programar 
os conteúdos que devem ser 
lecionados e ainda precisam 
cuidar de pessoas que per-
tencem ao grupo de risco do 
Coronavírus. 

Por conta do momento, 
independentemente da área 
que a população trabalhe, hou-
ve uma certa “obrigação” de se 
adaptar a uma nova realidade. 
Para o professor Claudinei Luiz 
Sant’Ana, de 51 anos, mora 
com a esposa Jozalete e a filha 
Gabriela e leciona inglês para o 
ensino infantil no Colégio Liceu 
São Paulo, o período de isola-
mento social tem sido muito 
importante e o permite fazer 
várias atividades junto de sua 
família. “Tem sido muito bom. 
Normalmente só nos víamos 
pela manhã e à noite. Agora 
com a quarentena, fazemos 
atividades em conjunto como 
um simples almoço, jogamos 
vídeo game e baralho também. 
Coisa rara antes disso tudo co-
meçar”. Claudinei também diz 
que o período de confinamento 
fez com que ele crie um novo 
hábito enquanto está em sua 
casa. “Comecei a assistir séries 
e filmes na Netflix”.

Diz o professor que esse 
período de isolamento social 
o ajuda a conhecer melhor 

sua família, já que o direito 
da população de ir e vir teve 
de diminuir drasticamente 
por conta da pandemia. “Além 
de podermos conversar mais 
e praticar nossa religião de 
maneira mais assídua”. Em sua 
opinião, o fato de conversar 
virtualmente com a família 
não é o suficiente para matar a 
saudade de pessoas próximas, 
mas que moram longe, “pois 
a vontade de abraçar amigos 
e familiares é muito grande”. 
“Estamos carentes de Beijos e 
abraços”, completa. 

Muitas pessoas dizem que 
o valor da palavra família será 
diferente após o longo período 
de pandemia, e que encontros 
com familiares e amigos serão 
diferentes. Claudinei acredita 
que quando tudo voltar ao 
normal, o significado da pala-
vra família terá o mesmo valor 
que tinha antes mesmo deste 
tempo de quarentena, “pois 
a família é uma instituição 
muito antiga. Um dos grandes 
pilares da nossa sociedade”. “O 
que vai ficar maior e melhor 
são os laços entre os entes 
queridos. Os pais serão ‘mais 
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Tempo extra para a 
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pais’ e filhos serão ‘mais filhos’. 
Esses laços serão fortificados 
enormemente”.

SEM TEMPO LIVRE
O tempo de quarentena 

não permite descanso por con-
ta do tanto que o tempo é in-
vestido ao serviço e acaba não 
sobrando muito tempo livre. 

livre para aproveitar o tempo 
pra ficar junto de seu marido 
e suas filhas. “Não tenho tido 
muito tempo para hobbies. 
Estou trabalhando muito mais 
em casa e o meu trabalho tam-
bém tem me exigido muito”. 

O tempo de confinamento 
para algumas pessoas, vem 
servindo para ter um melhor 
conhecimento de seus paren-
tes. Mas para Fernanda, não 
está servindo para saber mais 
detalhes de seus familiares 
porque sempre teve momentos 
para o fazer e também diz que 
sente falta de visitar seus pais. 
“Sempre tive esses momentos 
com minha família. O que mais 
sinto é não poder entrar na 
casa dos meus pais e não poder 
abraçá-los e beijá-los”. Fernan-
da Lovecchio também diz que 
as reuniões virtuais em família 
“não têm sido o suficiente”. “A 
saudade é muito grande e nada 
se compara com as nossas reu-
niões de família presenciais” 
completou a professora. Em 
sua opinião o significado da 
palavra família terá o mesmo 
significado, mas vai querer 
aproveitar os tempos junta de 
seus familiares. “Terá o mesmo 
valor, mas acredito que vou 
querer aproveitar mais ainda 
os momentos em família”. 

Por ter familiares que se 
encontram no grupo, Marco 
Aurélio Roccato Ferreroni, 
jornalista e professor de quí-
mica, de 53 anos de idade, 
têm passado o tempo fora 
de sua residência. Desde o 
começo da pandemia, Marco 
está cuidando de seu pai e diz 
que esse tempo junto dele tem 
sido importante mas que sente 
falta de ficar em sua casa. “É 
algo muito interessante, mas 
também sinto falta das minhas 
coisas”. Segundo ele, este pe-
ríodo de quarentena fez com 
ele se adaptasse a uma nova 
realidade rapidamente. “Fui 
obrigado, profissionalmente, 
a aprender, em curto espaço 
de tempo, muitas coisas do 
mundo digital”. 

Por conta do isolamento 
imposto, o convívio pode trazer 
vários lados de cada pessoa que 
vivem no mesmo ambiente. 
Para Marco Aurélio, o tempo 
de isolamento social “é uma 
situação diferente. O convívio 
diário, apresenta as qualidades 
e defeitos das pessoas”. O jorna-
lista e professor acredita que os 
momentos juntos de familiares 
e amigos terão um valor mais 
importante assim que o perío-
do de quarentena acabar. “Acre-
dito que valorizaremos mais as 
visitas e os momentos de 
encontros”.  

Fernanda Lovecchio Ribeiro 
de Mendonça Marques, de 50 
anos, professora de Biologia no 
Ensino Médio do colégio Liceu 
São Paulo, diz que “passar o 
tempo com a minha família 
sempre foi a melhor coisa para 
mim e minha prioridade”. Para 
ela, seu trabalho se intensificou 
por ter que ficar em casa e por 
isso, não tem tido muito tempo 

CONHECER melhor a 
família,diz 
Claudinei

FERNADA: pouco 
tempo para os 

hobbies

covid-19COVID-19



PONTO DE VISTA12

covid-19COVID-19

Eduardo Vilani e Letícia Gomes

Precisamos dizer: está difícil. O mundo lá fora 
não é mais o mesmo e nunca mais será. De repente, 
pessoas de nacionalidades e costumes diferentes 
acordaram iguais, todas com os rostos cobertos por 
máscaras para proteger a respiração. Um gesto sim-
ples, mas com muitos sentidos em seus efeitos a par-
tir de agora.

Acuados por um inimigo invisível, a Covid-19, 
toda nossa liberdade foi privada. Aliás, o verbo privar 
é recorrente nesses tempos. Enquanto vemos os pás-
saros tomarem os céus lá fora, aqui dentro ficamos 
presos em gaiolas. É um universo de reprimidos, de 
pessoas que se sentem excluídas, vivendo uma rotina 
sombria, sem contato com o exterior.

Às vezes nos perguntamos: será que nós, tão fo-
cados nas nossas vidas, inseridos nas nossas rotinas, 
não estávamos perdendo a sensibilidade no cotidia-
no? Talvez esse seja o maior legado dessa geração: 
estar atendo e dar valor a cada liberdade da vida. De-
pois de todo esse caos, nada poderá ser igual.

Acordamos 
dentro da pandemia

Giovanna Carvalho e Ricardo Pilotto

O Covid-19 veio como uma salvação para o pla-
neta Terra, para uma evolução do mundo. Não está-
vamos levando a sério que realmente tinha um vírus 
que poderia eliminar metade da população do mun-
do, então nós decidimos ser francos a história da qua-
rentena. Se bem que o nome ideal para isso, já que 
não estamos contaminados e nem sequer temos sus-
peita de portar o tal vírus, seja confinamento talvez? 
Está todo mundo confinado em seu próprio lar.

Percebemos o exato momento da pandemia, do 
isolamento social, quando as praias foram fechadas, 
locais públicos como shopping, barzinhos, foram proi-
bidos de ter clientes. Realmente, o isolamento social 
tira a sanidade de qualquer um, você se sente ansioso, 
sente que não está sendo útil, sente que todo dia é a 
mesma coisa, porém existe um lado positivo para isso, 
para esse tal vírus. Ele pode ter vindo ao mundo sim-
bolicamente para fazer com que as pessoas valorizem 
mais o que tem, a família a sua volta. Temos que levar 
como aprendizado para a vida e o mais importante, 
valorizar quem ficar ao seu lado. Depois disso o que 
irá acontecer? Talvez todos estejam mais maduros, 
com um olhar mais sincero para o outro, com outras 
escolhas sobre o que fazer consigo mesmo. É um livro 
aberto, o vírus veio para você se reescrever, para evo-
luir mentalmente e para o planeta respirar um pouco 
sem a gente. Não tem só lado negativo nesse enredo. 

Crônica 
Valorização de um isolamento social(35) 
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Valorização de um 
isolamento social

eu vivi,      
NAS VOZES da rua, há notícia. E quando a rua 
e as vozes se calam? Produzir a edição ficando 

Juliana Steil e Marina Marques

Sempre fui muito apegada 
aos meus três cachorros, apesar 
de estar sempre fora de casa 
durante o dia. Quando eu che-
gava em casa, depois de ficar 
fora desde antes do sol nascer, 
era uma festa só. Pulavam de 
alegria na janela, antes mesmo de 
eu abrir  a porta e me pediam colo e 
carinhos. Em menos de uma hora, 
estávamos todos juntos reunidos 
na minha cama, prontos para 
dormir. É costume dormimos 
os quatro juntos na parte de 
cima do beliche. Eles adoram, 
sabe-se lá porquê e, com o tem-
po, perdi o medo deles caírem lá 
de cima durante uma de minhas 
mexidas na madrugada. E assim eram todos os dias. 

Agora, não tem mais emoção. Com a quarentena, 
não saio de casa há quase três meses e eles estão can-
sados de me ver, eu juro. Durante o meu trabalho, ficam 
de canto, deitados me olhando digitar sem parar. Não 
há mais entusiasmo nem hora de deitar, já que temos 
passado a maior parte do dia desse jeito, sem nada 
para fazer. A única coisa que ainda causa euforia é uma 
porção de biscoitos. Neste momento, biscoitos valem 
mais que minha presença, e os três não têm remorso 
nenhum ao demonstrar isso. 
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Agora, não tem mais emoção. Com a quarentena, não saio de casa há quase três meses e eles 
estão cansados de me ver, eu juro. Durante o meu trabalho, ficam de canto, deitados me 
olhando digitar sem parar. Não há mais entusiasmo nem hora de deitar, já que temos passado 
a maior parte do dia desse jeito, sem nada para fazer. A única coisa que ainda causa euforia é 
uma porção de biscoitos. Neste momento, biscoitos valem mais que minha presença, e os três 
não têm remorso nenhum ao demonstrar isso. (1.092) 

       

Crônica 

Título? 

Juliana Steil e Marina Marques 

 

 

Sempre fui muito apegada aos meus três cachorros, apesar de estar sempre fora de casa 
durante o dia. Quando eu chegava em casa, depois de ficar fora desde antes do sol nascer, era 
uma festa só. Pulavam de alegria na janela, antes mesmo de eu abrir a porta e me pediam colo 
e carinhos. Em menos de uma hora, estávamos todos juntos reunidos na minha cama, prontos 
para dormir. É costume dormimos os quatro juntos na parte de cima do beliche. Eles adoram, 
sabe-se lá porquê e, com o tempo, perdi o medo deles caírem lá de cima durante uma de 
minhas mexidas na madrugada. E assim eram todos os dias.  

Agora, não tem mais emoção. Com a quarentena, não saio de casa há quase três meses e eles 
estão cansados de me ver, eu juro. Durante o meu trabalho, ficam de canto, deitados me 
olhando digitar sem parar. Não há mais entusiasmo nem hora de deitar, já que temos passado 
a maior parte do dia desse jeito, sem nada para fazer. A única coisa que ainda causa euforia é 
uma porção de biscoitos. Neste momento, biscoitos valem mais que minha presença, e os três 
não têm remorso nenhum ao demonstrar isso. (1.092) 

       

Não tem emoção

Legado de uma
 dupla unânime
Alice Vieira e Gabriel Ojea

Começo de 2017, primeiro ano da faculdade. Os ca-
minhos de dois estranhos se cruzaram. O rapaz era re-
cluso e seu cabelo cobria 40% de sua vista, e a menina vi-
via com camisas de desenhos animados e super-heróis. 

Entre uma conversa e outra, perceberam que ti-
nham coisas em comum e resolveram que iriam traba-
lhar juntos nessa jornada.

Enquanto os resultados satisfatórios de seus pro-
jetos iam sendo acumulados, a sinergia já havia tomado 
conta dessa dupla, que pensava tão igual em abordagens 
que parecia, ironicamente, personagens da Disney. A 
parceria aumentava a cada dia, de tal forma que pelo me-
nos uma atividade de cada disciplina existente no curso 
foi realizada em conjunto pela dupla.

O esforço dos dois, que se tornaram grandes ami-
gos, rendeu bons conteúdos, incluindo algumas conquis-
tas, como matérias publicadas no portal G1. Não só uma, 
como seis! O tempo dentro da faculdade pode estar che-
gando ao fim, mas a certeza é que a amizade da dupla 
continua e se a oportunidade surgir, a parceria no traba-
lho como profissionais formados também. 

Kauãn Sousa e Luiz Lordello

Um jovem, obcecado 
em conteúdo impresso, de-
cidiu contatar o diretor do 
jornal da faculdade, para 
expor sua observação re-
ferente á pandemia da Co-
vid-19. O Homem escutou a 
proposta e, atenciosamen
te perguntou:

- Sobre o que pretende 
escrever? 

  O jovem respondeu: 
- Sobre tudo que está 

acontecendo, preciso descre-
ver como o mundo mudou.

No exato momento em 
que a frase “O mundo mudou” 
chegou nos ouvidos do diretor, ele 
refletiu que o coronavírus, além de tirar vidas, modifi-
cou momentos especiais dos seres humanos. Escolas 
suspensas, onde um encontro com os amigos é feito 
atrás de uma tela. Fim de semana sem praia, ou shop-
ping, sendo necessário ficar em casa. Alias, até dentro 
de sua residência, o vírus causou mudança. A televisão 
não havia futebol e novelas em tempo real. Sair nas ruas, 
ficar em uma praça, mesmo de mascara, significava ficar 
vulnerável à doença. Assim, uma frase despertou o que 
seria a melhor edição escrita de todos os tempos. Uma 
edição histórica, que vai ficar marcado na memória de 
todos, como o tempo em que o mundo mudou. 

A vida pós 
isolamento social

Matheus Fernandes e Paulo Batista

Apesar de sermos duas 
pessoas diferentes, por algum 
motivo, nos encontramos. 
Nos encontramos na mesma 
sala , nos encontramos no 
jornalismo, e, como o clichê 
diz, nos encontramos na vida. 
Matheus, o rato de festa. Pau-
lo, o garoto caseiro. Mas mui-
tos projetos em comum. Nesse 
momento em que escrevemos, 
estamos há 3 meses dentro 
de casa, desde 14 de março 
de 2020 sem nos vermos, 
produzindo nosso TCC jun-
tos, falando de um assunto 
que amamos - a luta-livre -, 
enquanto dentro de um curso 
que gostamos mas não nos vemos 
fazendo pela vida toda. Enquanto vivemos a pandemia 
de forma agoniante pela incerteza do que pode vir a 
seguir, sabemos que temos um ao outro, em chamadas 
de vídeo, fofocando, nos ajudando no que precisamos, 
com nossos outros 4 amigos que fizemos neste curso, 
esperando o dia que poderemos nos ver de novo. A 
nossa amizade foi o que nos fez sobreviver a isso sem 
o sofrimento ser maior. A amizade nos ajudou e nos 
curou. E só ela vai deixar o gosto de ficar em casa por 
meses um pouco melhor. Muito obrigado. 

Um ode à amizade 
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Mariana Romão e  Ludmyla Juvenal

Têm dias que eu acordo 
e me sinto como no filme 
O Expresso do Amanhã, 
ou qualquer outro filme 
de apocalipse. Vai dizer 
que é clichê eu começar 
assim, mas é o que a mí-
dia salienta para nós. Es-
tamos em uma pandemia, 
ora, vamos colocar filmes de 
pandemia, séries de pande-
mia e o que mais haja. Há 
situações durante a vida 
que são tão simples e só 
valorizamos após o toque 
definitivo de recolher.

Este toque pode ser por 
uma guerra, por uma catás-
trofe, uma pandemia, seja o 
que  for a cada século vai aconte 
cer alguma tragédia que desestabilizará onde vivemos. 

Sinto uma completa impotência quanto ser  con-
sequências bem piores, a morte, a dor, a perda. Medo 
e angustia caminhando lado a lado, mas a única coi-
sa garantida em meio a essa loucura, esse caos, é sa-
ber que se passei por essa, sou mais forte e enfrento 
qualquer adversidade. Perdi pessoas que amo para 
esse vírus, aquele que será conhecido mundialmen-
te como aquela “gripezinha”, viramos o único país 
dividido. Passe o tempo que for, serei testemunha 
do dia em que um vírus parou o mundo, um tempo 
onde a desigualdade foi a mais feroz.

Voltamos meio que enganados à rotina e para 
aqueles de uma geração próxima, fica a dica: “Ame 
o próximo, mas não aquele próximo que você ama e 
sim, o próximo desconhecido”.
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As transformações 
do mundo
Isabela Madeira e Jennifer Pontes

Olhos e ouvidos atentos. Nós jornalistas somos 
aqueles que estão à frente das notícias, prontos para 
apurar e contar da forma séria o que está acontecen-
do no mundo. Porém, neste exato momento, muita 
coisa está ocorrendo. Estamos sendo bombardeados 
com informações e transformações do mundo a nos-
sa volta. Esta época ficará marcada na história. Como 
futuros profissionais da imprensa somos responsá-
veis sobre como as pessoas enxergarão todos esses 
fatos no futuro. As futuras gerações sentirão orgulho 
do que fizemos como pessoas? A herança deixada 
por nós será de um povo que às vezes escolheu ca-
minhos errados, e que infelizmente pagou pelas con-
sequências disso. Porém, não só coisas ruins estão 
ocorrendo neste ciclo. Força e resiliência também 
farão parte da nossa história. As futuras gerações 
saberão que muitos lutaram pelo certo, e que houve 
esforço pelo reconhecimento dos que se expuseram 
ao máximo na linha de frente dessa batalha. Então 
para você que está lendo isso se atente ao mais im-
portante: nós sobrevivemos, e vocês também irão. 

Lembrando os 
dias de quarentena
Natã Cajaíba e Wânia Mara Gomes

Se esse jornal chegou à suas mãos, você ven-
ceu o ano de 2020 ou você não era nascido ou era 
bem pequeno. Uma história de morcego que veio lá 
da China, se espalhou mundo a fora. As princesas da 
Disney tiveram que entrar no castelo e não sair mais. 

As novelas antigas voltaram a ser inéditas no 
horário nobre. Os vizinhos faziam showzinhos gratui-
tos da varanda, mostrando seus talentos ocultos. As 
aulas, ahhh! A sala de aula virou a sala de casa,  os re-
creios eram de um cômodo para outro com os amigos 
imagináveis e a merenda era o arroz e feijão que os 
pais serviam. Ir ao supermercado virou evento, pois 
feliz era quem conseguia fazer compras sem auxilio 
emergencial. As máscaras eram acessórios indispen-
sáveis. A palavra lar, nunca fez tanto sentido. A janela 
nunca teve tanta importância naqueles dias infinitos. 
Era nela que víamos a imensidão do vazio. A Páscoa, 
o dia das mães foi comemorado a distancia e os abra-
ços foram dispensados como prova de amor. Muitos 
se foram, muitos! Sem que pudéssemos nos despedir 
dignamente. E assim foi o tempo da gripezinha.

Batalha a distância
Yasmin Vilar e Thais Prado

Em tempos de pan-
demia, fazer jornalismo é 
doloroso. Toda e qualquer 
informação sobre uma do-
ença que vitimou mais de 
30 mil pessoas em menos de 
três meses no Brasil é de extre-
ma relevância. 

Mas a rotina do repór-
ter ficou diferente durante 
a pandemia.  As trawdicio-
nais e calorosas reuniões 
de pautas não são mais 
presencialmente. O cafe-
zinho na redação agora é 
servido em casa. Seu novo 
ambiente  de trabalho é a sala 
de estar. A troca de ideias muitas vezes é limitada a 
trocas de mensagens, ligações e reuniões em vídeo 
chamadas. Reportar se torna uma batalha a distância. 
. Como traduzir para um leigo que a doença exige a 
adoção de uma nova postura por parte da população? 
Na imprensa, o retrato de meses em que abraços e 
beijos foram deixados de lado estamparão as páginas 
de jornais e os principais portais de notícia on-line.

Nós, jornalistas, ousamos sonhar com os dias 
em que as notícias boas sobre a doença se tornem a 
pauta do dia. O fim da contaminação da população e, 
talvez, a criação da vacina. 

Uma completa 
impotência

O que será daqui 
para a  frente ?

Thainará Macedo e Yarmila Jasmine

Como irei contar o que eu 
vivi para os meus filhos, que 
tudo estava indo bem e do 
nada, as pessoas começaram 
sair com máscaras na rua, 
escondendo o sorriso? Tudo 
começou a se fechar porque 
o vírus invisível que ninguém 
enxergava estava atacando as pes-
soas sem elas saberem. E as-
sim passados alguns dias, 
começou a tal quarentena. 
Ninguém mais tinha liber-
dade de circular pelas ruas 
porque o vírus que começou 
lá na China, virou uma pande-
mia no mundo todo. Além de ter 
que usar a máscara e o álcool 
gel, tínhamos a responsabilida de de cuidar de quem 
amamos, ficando em casa para proteger.  Como irei 
falar que as pessoas não podiam mais se ver pesso-
almente para dar um simples abraço, tudo era pela 
internet pelo aplicativos? Mas tudo isso foi passageiro 
porque Deus estava curando o mundo de tanta igno-
rância do ser humano, esse vírus nos  ensinou a dar 
mais valor às pessoas que estão ao nosso redor, mos-
trar a importância de um abraço, um beijo , um toque 
do ser humano. Que loucura que vivemos, até parece 
que foi ontem, mas na verdade isso aconteceu! 

Rhauanny e Gabriel B

Olhar pela janela se 
tornou o único contato com 
o mundo lá fora. As pessoas 
não podem se abraçar mais 
e não podem conversar 
perto umas das outras. O ser 
humano perdeu o contato, algo 
que ele tanto precisa. O medo 
tomou conta dos corações. 
Está difícil assistir televisão 
ou ler um jornal e não se 
sentir mal. As notícias ruins 
perseguem a todos.As mas-
caras se tornaram acessório 
essencial na vida das pessoas. 

Mas em meio a esse caos, 
o que se leva? Se leva o aprendi
zado de cuidado, de como lavar as mãos é impor-

tante, de que usar máscara é necessário para pro-
teger o outro de não ser infectado com qualquer 
doença que a pessoa possua. Se leva o quanto é im-
portante aproveitar cada segundo da vida, com seus 
parentes, valorizar cada abraço, cada beijo, cada to-
que, pois eles um dia se vão. 

 O sentimento que não se pode ser esquecido 
é o de esperança. Esperança por dias melhores, es-
perança por pessoas melhores, esperança de uma 
vacina, esperança de uma cura, esperança de que 
tudo vai ficar bem. Porque se não houver esperança, 
nada restará.

O que resta é esperança

em casa. E agora, mascarados, nossos alunos 
legam o que viveram. Eles são a história

ninguém ME CONTOU!”
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Leticia Gomes

A 
medida de quarente-
na também ocasio-
nou uma mudança 
no setor de educação 
superior, com o fe-
chamento das esco-
las. Uma opção foi a 
adaptação ao ensino 

remoto com mediação digital, 
medida temporária autorizada 
pelo Ministério da Educação 
(MEC). Apesar da alternativa 
oferecer que atividades de en-
sino não sejam interrompidas, 
universitários de escolas par-
ticulares prestes a ser formar 
relatam ter medo de prejuízos 
com o adiamento da prática 
laboratorial. Nas universidades 
federais que não aderiram ao 
modelo, 900 mil alunos tiveram 
o calendário acadêmico adiado.

Estão matriculados no 
ensino superior somente 19,7% 
dos jovens brasileiros entre 18 
e 24 anos, distribuídos entre 
2.152 instituições privadas 
e 296 públicas, sendo 109 
federais 124 estaduais e 63 
municipais, aponta o Censo da 
Educação Superior do MEC, em 
sua última versão, de 2018. To-
talizam 8.652.232 estudantes, 
sendo 2.352.232 nas públicas, 
com 1.516.777 nas federais, e 
6.300.209 nas particulares.

Especialistas em educação 
virtual explicam que o Ensino 
Remoto Emergencial, modelo 
adotado atualmente, é utilizado 
em situações de isolamento ou 
risco. Devido a realidade de 
contaminação e avanço do co-
ronavírus em cada região, não 
há um entendimento entre os 
governos federal, municipais 
e estaduais sobre a retomada 
do ensino presencial no Brasil. 
A autorização do MEC vale até 
dia 15 de junho, mas pode ser 
prorrogada. 

A situação foi problema 
para a estudante de Enfermagem, 
Marjori Molina Marques, de 23 
anos, na Faculdade das Américas, 
em São Paulo, que se forma em 
junho deste ano.  Com o estágio 
cancelado, ela não acredita que 
a perda de conteúdo é a maior 
preocupação e sim, a grade de 
prática que deve ser cumprida.

“O que mais afetou fo-
ram os estágios. Sem eles, não 
podemos nos formar, já que 
tem uma carga horária a ser 
cumprida”, declara. Apesar da 
portaria liberada pelo Minis-
tério da Saúde, que permite 
que os estudantes que tenham 
cumprido 75% da carga horária 
possam colar o grau, Marjori 
explica que o levantamento em 
sua turma mostra que apenas 
65% foi cumprido, o que pode 

Estudar, por ora, é EM CASA

comprometer a formação.
Ainda sem uma decisão da 

administração da universidade 
sobre a liberação de alunos da 
área da saúde para estagiar, 
mesmo com a liberação do 
Ministério da Saúde, alunos 
precisam aguardar para saber 
como as horas de estágio serão 
compensadas. “É uma situação 
que nós ficamos perdidos, e os 
docentes também. Precisamos 
sempre aguardar 
novas informações 
e orientações”, fi-
naliza.

A  mudança 
também foi negati-
va para a estudante 
Giovana Carolina 
Láo Rosa, de 22 
anos, da Universi-
dade Santa Cecília. 
O quinto ano do 
curso que conta 
com 90% de ati-
vidades práticas, precisou 
ser adaptado em menos de 
um mês. Seminários foram 
adiantados, e a expectativa de 
estudantes é que o período de 
isolamento termine a tempo 
das atividades em campo se-
rem realizadas.

“Eu, particularmente, 
aprendo mais com prática. Esse 
era o momento da gente asso-
ciar tudo o que aprendemos e 
executar a função”, explica Gio-
vana. A estudante ainda conta 
que a adaptação demorou, e 
foram usadas diversos sites de 
videochamadas até um padrão 
ser criado e uma plataforma 

oficial ser determinada. 
Outro problema que a fal-

ta do ensino presencial causa 
no processo de aprendizado 
dos alunos é a perda do am-
biente de discussão, isso é o 
que acredita a estudante de fi-
sioterapia. “Nossa área envolve 
muito contato e discussões em 
torno de casos dos pacientes. 
Sem isso, tudo se torna muito 
teórico e superficial. A expecta-
tiva de aprendizagem é outra”, 
relata Giovana.

Enquanto o ensino em 
instituições particulares con-
tinuou em sua grande maio-
ria, segundo uma pesquisa 
feita pela Educa Insights são 
78% que aderiram ao ensino a 

distância, apenas 
oito das 69 univer-
sidades federais 
do país adotaram 
o ensino remoto. 
Desde março, há 
mais de 900 mil 
estudantes sem 
aulas, segundo o 
site do Ministério 
da Educação. Ape-
nas seis outras ins-
tituições mantém 
parte das ativida-
des, enquanto 55 

não disponibilizam nenhum 
material aos estudantes. 

EAD X ENSINO REMOTO
Entretanto, muitos se re-

ferem a forma de ensino ado-
tada pelo Brasil nessa crise 
por conta da pandemia, como 
Educação à Distância, mas o 
termo não é o correto, já que há 
duas formas de se referir ao es-
tudo não presencial, é isso que 
explica a pedagoga com espe-
cialização em Psicopedagogia 
Institucional, Karen Iglesias. “A 
atual forma de ensino no Brasil 
deveria ser chamada de Ensino 

PLATAFORMAS digitais sustentam ensino presencial, mas nem todos usam ou gostam

Remoto Emergencial”.
Com experiência em pro-

dução e coprodução de cursos 
a distância, ela explica que a 
oferta de um curso EAD passa 
por etapas criteriosas, que vão 
do planejamento, da escolha 
dos recursos conforme os obje-
tivos de aprendizagem, modelo 
do curso, público alvo, design 
visual do curso e organização 
do material.

Docente na Universidade 
Católica de Santos e admi-
nistradora do site Portal da 
Educação da Secretaria de 
Educação de Santos, reforça que 
até mesmo a escolha de como, 
em qual ambiente, o curso será 
disponibilizado, faz parte do 
planejamento. 

Já o Ensino Remoto Emer-
gencial, modelo utilizado atual-
mente, é utilizado em situações 
de isolamento ou risco. “Foi 
utilizado quando aconteceu o 
Furação Katrina, nos EUA, na 
época, com gravadas aulas em 
DVD e estes distribuídos para 
os alunos. Também na Zambia 
e Paquistão, durante a guerra 
civil”, explica a especialista.

Ela reitera que o ensino 
remoto trata-se de uma ação 
emergencial, porque não foi 
planejado e ninguém estava 
preparado, exatamente como 
na situação atual do Brasil. “Não 
é algo para perdurar, mas uma 
mudança temporária. É remoto 
porque os alunos e professores 
não podem ir para sala de aula, 
sendo uma solução que visa 
dar continuidade ao ensino que 
não poderia acontecer de outra 
forma”, completa.

O que é chamado por alu-
nos de EAD, na verdade é o 
ensino remoto, que tem abor-
dagem expositiva, na maioria 
das vezes com pouca interação, 
pouca variedade de formato das 

atividades, como explica Karen. 
Por conta da pandemia, cursos 
que geralmente não são minis-
trados à distância, precisaram 
de adaptação.

A especialista diz que a 
mudança traz consequências 
para o ensino de universitários, 
e que há diferença na aborda-
gem de ensino sem o ambiente 
presencial. Mas, segundo a es-
pecialista, o medo, comentado 
por estudantes neste período, 
e as consequências causadas 
pela pandemia, só poderão ser 
avaliadas após a quarentena. 

Outro empecilho, é que 
não há previsão de retorno para 
aulas in loco, portanto algumas 
universidades precisarão aguar-
dar para pensar em formas de 
substituir aulas presenciais.

Ela explica que apesar do 
maior número de produtos ofe-
recidos à distância, e a impul-
sionada que o período deu nos 
cursos EAD, isso não significa 
uma melhoria de tecnologias 
e métodos. “Diariamente, sur-
gem novos serviços que visam 
facilitar a vida do gestor e do 
professor quanto a oferta de 
aulas no formato de EAD ou 
de Ensino Remoto. São na sua 
maioria, empresas oportunistas 
em busca de lucro. Esta situação 
traz a sensação de mais insegu-
rança ainda para o profissional 
da Educação acostumado a mi-
nistrar aulas presenciais, e uma 
avalanche de críticas a EAD”, 
pondera Karen.

 

Estudar, agora, é em casa 
    Plataformas digitais sustentam ensino presencial, mas nem todos usam ou gostam 
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A medida de quarentena 
também ocasionou uma 
mudança no setor de educação 
superior, com o fechamento das 
escolas. Uma opção foi a 
adaptação ao ensino remoto 
com mediação digital, medida 
temporária autorizada pelo 
Ministério da Educação (MEC). 
Apesar da alternativa oferecer 
que ativi-dades de ensino não 
sejam interrompidas, univer-
sitários de escolas particulares 
prestes a ser formar relatam ter 
medo de prejuízos com o 
adiamento da prática labora-
torial. Nas universidades fede-
rais que não aderiram ao 
modelo, 900 mil alunos tiveram 
o calendário acadêmico adiado.
Estão matriculados no ensino 
superior somente 19,7% dos 
jovens brasileiros entre 18 e 24 
anos, distribuídos entre 2.152 
instituições privadas e 296 
públicas, sendo 109 federais 
124 estaduais e 63 municipais, 
aponta o Cen-so da Educação 
Superior do MEC, em sua 
última versão, de 2018. 
Totalizam 8.652.232 estudan-
tes, sendo 2.352.232 nas 
públicas, com 1.516.777 nas 
federais, e 6.300.209 nas parti-
culares. 
Especialistas em educação 
virtual explicam que o Ensino 
Remoto Emergencial, modelo 
adotado atualmente, é utilizado 
em situações de isolamento ou 
risco.  
Devido a realidade de conta-
minação e avanço do coro-
navírus em cada região, não há 
um entendimento entre os 
governos federal, municipais e 
estaduais sobre a retomada do 
ensino presencial no Brasil. A 
autorização do MEC vale até 
dia 15 de junho, mas pode ser 
prorrogada.  
A situação foi problema para a 
estudante de Enfermagem, 
Marjori Molina Marques, de 23 
anos, na Faculdade das Améri-
cas, em São Paulo, que se 

forma em junho deste ano.  Com 
o estágio cancelado, ela não 
acredita que a perda de con-
teúdo é a maior preocupação e 
sim, a grade de prática que deve 
ser cumprida. 
“O que mais afetou foram os 
estágios. Sem eles, não pode-
mos nos formar, já que tem uma 
carga horária a ser cumprida”, 
declara. Apesar da portaria li-
berada pelo Ministério da Saúde, 
que permite que os estudantes 
que tenham cumprido 75% da 
carga horária possam colar o 
grau, Marjori explica que o 
levantamento em sua turma 
mostra que apenas 65% foi cum-
prido, o que pode comprometer a 
formação. 
Ainda sem uma decisão da 
administração da universidade 
sobre a liberação de alunos da 
área da saúde para estagiar, 
mesmo com a liberação do Mi-
nistério da Saúde, “É uma 
situação que nós ficamos 
perdidos, e os docentes também. 
Precisamos sempre aguardar 
novas informações e orintações”, 
finaliza. 
A mudança também foi negativa 
para a estudante Giovana 
Carolina Láo Ro-sa, de 22 anos, 
da Univer-sidade Santa Cecília. 
O quinto ano do curso que conta 
com 90% de atividades práticas, 
precisou ser adaptado em menos 
de um mês. Semiários foram 
adiantados, e a expectativa de 
estudantes é que o período de 
iso-lamento termine a tempo das 
atividades em campo serem 
realizadas. 
“Eu, particularmente, aprendo 
mais com prática. Esse era o 
momento da gente associar tudo 
o que aprendemos e executar a 
função”, explica Giovana.  
A estudante ainda conta que a 
adaptação demorou, e foram 
usadas diversos sites de 
videochamadas até um padrão 
ser criado e uma plataforma 
oficial ser determinada.  
Outro problema que a falta do 
 

atividades, como explica Karen. 
Por conta da pandemia, cursos 
que geralmente não são 
ministrados à distância, 
precisaram de adaptação. 
A especialista diz que a mudança 
traz consequências para o 
ensino de universitários, e que 
há diferença na abordagem de 
ensino sem o ambiente 
presencial. Mas, segundo a 
especialista, o medo, comentado 
por estudantes neste período, e 
as consequências causadas pela 
pandemia, só poderão ser 
avaliadas após a quarentena.  
Outro empecilho, é que não há 
previsão de retorno para aulas in 
loco, portanto algumas 
universidades precisarão 
aguardar para pensar em formas 
de substituir aulas presenciais. 
Ela explica que apesar do maior 
número de produtos oferecidos à 
distância, e a impulsionada que o 
período deu nos cursos EAD, 
isso não significa uma melhoria 
de tecnologias e métodos. 
“Diariamente, surgem novos 
serviços que visam facilitar a vida 
do gestor e do professor quanto 
a oferta de aulas no formato de 
EAD ou de Ensino Remoto. São 
na sua maioria, empresas 
oportunistas em busca de lucro. 
Esta situação traz a sensação de 
mais insegurança ainda para o 
profissional da Educação 
acostumado a ministrar aulas 
presenciais, e uma avalanche de 
críticas a EAD”, pondera Karen. 

Docente na Universidade 
Católica de Santos e 
administradora do site Portal da 
Educação da Secretaria de 
Educação de Santos, reforça 
que até mesmo a escolha de 
como, em qual ambiente, o 
curso será disponibilizado, faz 
parte do planejamento.  
Já o Ensino Remoto 
Emergencial, modelo utilizado 
atualmente, é utilizado em 
situações de isolamento ou 
risco. “Foi utilizado quando 
aconteceu o Furação Katrina, 
nos EUA, na época, com 
gravadas aulas em DVD e 
estes distribuídos para os 
alunos. Também na Zambia e 
Paquistão, durante a guerra 
civil”, explica a especialista. 
Ela reitera que o ensino remoto 
trata-se de uma ação 
emergencial, porque não foi 
planejado e ninguém estava 
preparado, exatamente como 
na situação atual do Brasil. 
“Não é algo para perdurar, mas 
uma mudança temporária. É 
remoto porque os alunos e 
professores não podem ir para 
sala de aula, sendo uma so-
lução que visa dar conti-
nuidade ao ensino que não 
poderia acontecer de outra 
forma”, completa. 
O que é chamado por alunos de 
EAD, na verdade é o ensino 
remoto, que tem abordagem 
expositiva, na maioria das ve-
zes com pouca interação, pou-
ca variedade de formato das 

ensino presencial cau-sa no 
processo de apren-dizado dos 
alunos é a perda do ambiente de 
dis-cussão, isso é o que acre-dita 
a estudante de fisio-terapia. 
“Nossa área en-volve muito 
contato e discussões em torno de 
casos dos pacientes. Sem isso, 
tudo se torna muito teórico e 
superficial. A expectativa de 
aprendizagem é outra”, relata 
Giovana. Enquanto o ensino em 
instituições particulares 
continuou em sua grande 
maioria, segundo uma pesquisa 
feita pela Educa Insights são 78% 
que aderiram ao ensino a 
distância, apenas oito das 69 
universidades federais do país 
adotaram o ensino remoto. 
Desde março, há país adotaram 
o ensino remoto. Desde março, 
há mais de 900 mil estudantes 
sem aulas, segundo o site do 
Ministério da Educação. Apenas 
seis outras ins-tituições mantém 
parte das atividades, enquanto 
55 não disponibilizam nenhum 
material aos estudantes.  
 
EAD x Ensino Remoto 
Entretanto, muitos se referem a 
forma de ensino adotada pelo 
Brasil nessa crise por conta da 
pan-demia, como Educação à 
Distância, mas o termo não é o 
correto, já que há duas formas de 
se referir ao es-tudo não 
presencial, é isso que explica a 
pedagoga com especialização 
em Psi-copedagogia 
Institucional, Karen Iglesias. “A 
atual forma de ensino no Brasil 
deveria ser chamada de Ensino 
Remoto Emer-gencial”. 
Com experiência em produ-ção e 
coprodução de cursos a 
distância, ela explica que a oferta 
de um curso EAD passa por 
etapas crite-riosas, que vão do 
planeja-mento, da escolha dos 
recursos conforme os obje-tivos 
de aprendizagem, modelo do 
curso, público alvo, design visual 
do curso e organização do 
material. 
 

ESTUDANTES precisam 
acompanhar atividades 
a distância durante ensi-
no remoto e mesmo com 
tenologias que auxiliam, 
aprendizado é diferente

“Não é algo para 
perdurar, mas 
uma 
mudança 
temporária.” 

Karen Iglesias
Professora

LETÍCIA GOMES

covid-19COVID-19

Censo de Educação Superior. 
MEC, setembro 2018
Disponível em: http://portal.mec.
gov.br/docman/setembro-2018-
-pdf/97041-apresentac-a-o-cen-
so-superior-u-ltimo/file
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Aula remota DESAFIA GERAL
ARQUIVO PESSOAL

EDUCAÇÃO

MÉTODO de ensino por mediação digital não é unanimidade entre os universitários

A UNIVERSITÁRIA Ju-
liana Moreira em seu 
quarto assistindo uma 
aula por meio da plata-
forma do Google

Alice Vieira

N
a tentativa de não 
prejudicar os alu-
nos na quarentena 
com a paralisação 
de os cursos em 
todos os níveis, o 
Ministério da Edu-
cação (MEC) auto-

rizou a substituição de aulas 
presenciais por aulas remotas 
com o uso de tecnologias de 
informação e comunicação, 
ministradas no horário real da 
disciplina.  As universidades 
da Baixada Santista aceitaram 
a mudança, mas as opiniões 
sobre a qualidade do ensino e a 
funcionalidade estão divididas.

Sendo provisório, o méto-
do de aula remota não deve ser 
confundido com a modalidade 
do   Ensino a Distância (EaD). 
Deverá perdurar até as esco-
las de ensino superior serem 
autorizadas a reabrir. No en-
tanto, o processo de alteração 
pedagógica acompanhou a 
velocidade de implantação da 
quarentena pelos governado-
res, surpreendendo estudantes 
e professores. 

A Universidade São Judas 
em Santos está entre as esco-
las superiores da região que 
adotaram as aulas remotas. 
As aulas presenciais foram 
paralisadas no dia 12 de março, 
escolhendo a metodologia das 
plataformas do Google, como 
Google Meet que permite aos 
professores explicarem a ma-
téria com slides e os alunos 
comentarem, e o 
Google Classroom, 
para o repasse de 
textos e outros ma-
teriais. Entretanto, 
mesmo com essa 
tecnologia, a es-
tudante Juliana de 
Lima Caldas Mo-
reira, de 21 anos, 
ressalta que o ensi-
no ser satisfatório 
ou não depende 
muito mais do pro-
fessor, mas não culpa a institui-
ção por isso.

A universidade tem feito 
de tudo para conseguir manter 
o aprendizado, porém, não se 
pode garantir que o ensino não 
está sendo não prejudicado, 
ela argumenta. Seu receio é 
direcionado ao Trabalho de 
Conclusão de Curso, necessário 
para assegurar a formatu-
ra,  e afirma que o prejuízo é 
maior para alunos que estão 
no último ano. “Tenho medo 
do semestre ser meio desper-
diçado. É um ano importante 
que deveria ser aproveitado ao 

máximo e não tô conseguindo”, 
desabafa.

Entre os estudantes que se 
manifestam preocupados com 
o modelo de aulas remotas, há 
uma clara divisão entre quem 
considera a possibilidade de o 
semestre estar afetado e quem 
o classifica como perdido, mes-
mo com apenas dois meses de 
aula. Este é o caso do estudante 
João Victor Magalhães de Al-
meida, de 21 anos, que cursa o 
terceiro semestre de Ciências 
Sociais na Universidade de 
São Paulo. A USP suspendeu 
as aulas presenciais em 17 de 
março e logo as aulas remotas 
começaram.

A faculdade deixou a cargo 
dos professores 
a maneira como 
iriam ministrar as 
aulas e por isso, 
cada um está li-
dando de seu jei-
to. Segundo  Ma-
galhães, alguns 
professores estão 
dando prova on-
line simultânea, 
outros  querem 
a entrega de fi-
chamento e tem 

aqueles que nem cobram a 
presença. Mas para ele, toda 
essa mediação digital não é 
suficiente. “Nunca uma call 
ou roteiro vai substituir aula 
presencial”, ressalta.

Não há um único método 
de ensino eficaz para essa si-
tuação, acredita a professora 
do curso de Pedagogia da Uni-
Santos, Priscylla Krone Martins 
Coratti Sarsano de Godói, de 
42 anos. Essa é a razão de as 
universidades permitirem que 
os docentes tentem aplicar 
várias formas de ensino, afinal, 

no presencial também não há 
um modelo padrão. Ela explica 
que há alguns procedimentos 
facilitadores.  “O professor sa-
ber usar recursos tecnológicos 
é fundamental! Outra questão 
é estar acessível para o aluno, 
tratando cada qual na sua 
possibilidade de comunicação. 
Em aulas por videoconferência, 
uma boa estratégia é a intera-
ção dialógica propondo que 
todos se expressem e troquem 
experiências”, diz.

AULAS ADIADAS
Porém, a adoção de aulas 

remotas não foi algo unânime 
entre todas as universidades 
do país. Algumas instituições 
optaram por suspender as au-
las, como é o caso da Universi-
dade Federal do Rio Grande do 
Sul(UFRGS), onde a estudante 
Bárbara Marie Dias Higa, de 21 
anos, cursa o quarto semestre 
de Direito. Conta que as aulas 
presenciais começaram no dia 
5 de março e 10 dias depois, os 
alunos receberam um e-mail 
comunicando a paralisação, 
com prazo prorrogável para o 
dia 5 de abril. Desde então, os 
alunos vêm recebendo outros 
e-mails adiando o retorno. O 
último suspendeu as aulas até 
31 de maio.

Esse período sem aula 
será reposto em um futuro 
próximo e por essa razão, a 
universitária acredita que 
o ensino não está sendo tão 
prejudicado assim. Além disso, 

muitos professo-
res têm o costu-
me de programar 
o semestre com 
textos e resumos 
nas plataformas 
digitais, além de 
livros e materiais. 
Os grupos de es-
tudo da faculdade 
continuam suas 
atividades e a co-
ordenação sem-
pre divulga deba-
tes, lives e cursos 
gratuitos, como 
por exemplo, os 
da OAB. “Existem 
outras formas de 
aprender, pode-
mos perder em al-
guns fatores, mas 
ganhamos em ou-
tros”, argumenta.

A Universidade Federal 
de São Paulo(Unifesp), campus 
da Baixada Santista, também 
está sem aulas, porém, adotou 
o método de atividades remo-
tas que é um pouco diferente, 
no dizer da professora do curso 
de Serviço Social, Silvia Maria 
Tagé Thomaz, de 64 anos. Ela 
explica que a faculdade tem 
exigido que algo seja enviado 
para os alunos, na tentativa 
de mantê-los o mais próximo 
possível. “Nós professores nos 
reunimos, discutimos, progra-
mamos e fazemos planejamen-
tos. São muitas atividades, não 
aulas”, confessa.

Por conta desta questão, 
Silva explica que o calendário 
acadêmico foi suspenso, o que 
significa que have-
rá a necessidade 
de reposição des-
sas aulas, mesmo 
que precisem usar 
finais de semanas 
ou períodos de fé-
rias, porém, tudo 
vai depender da 
pandemia. “Essa 
reposição terá que 
acontecer. Se não 
couber em 2020, 
vai para o começo 
de 2021, até nós conseguirmos 
reorganizar tudo. Precisamos 
pensar no que é melhor para 
todos”, finaliza.

SEM ACESSO
Na metodologia remota, 

o mais complicado na opinião 
de alguns alunos, é manter a 
atenção nas aulas, porque é ne-
cessário fazer um esforço bem 
maior. “Com o computador 
fica muito difícil, porque você 
está a um click de se distrair 
completamente do assunto”, 
justifica a estudante Juliana 

Moreira, da São Judas de San-
tos. Mas para João Victor Ma-
galhães, da USP, a concentração 
é um problema menor. O fator 
prejudicial, no seu entender, é a 
falta de consideração para com 
as condições dos alunos, ma-
teriais e psicológicas. “Minha 
maior dificuldade é a ansieda-
de. Em tempos em que a gente 
tem que lidar com problemas 
emocionais maiores do que a 
faculdade, possíveis lutos na 
família, o rendimento é muito 
ruim”, desabafa.

Muitos estudantes, inclu-
sive os moradores do Conjunto 
Residencial da USP (CRUSP) 
não possuem acesso à internet 
e nem equipamentos, o que 
prejudica e inviabiliza o ensino, 
revela Magalhães. “A situação 
está bem precária, nós vemos 
uma parcela significativa sendo 
excluída desse processo”. Essa 
limitação tecnológica também 
é mencionada por Bárbara 
Higa, da UFRGS , que relata que 
as aulas remotas não foram 
aplicadas porque além do siste-
ma ter dado problemas, muito 
alunos apresentavam dificulda-
des em relação ao acesso.

Mesmo que essa proble-
mática de acesso digital seja 
algo maior do que a Universi-
dade possa resolver, a Unifesp 
tem tentado fazer com que os 
estudantes consigam os equi-
pamentos, explica a professora 
Silvia Thomaz. “Tem alunos em 
situações complicadas e alguns 
deles também têm se mobi-
lizado para ajudar e apoiar 
financeiramente aqueles com 

dificuldade”, con-
fessa. E lembra que 
com os aparelhos 
eletrônicos que os 
professores dispõe 
em casa, é pratica-
mente impossível 
garantir que dêem 
conta de tudo.

Nessa mesma 
linha de raciocí-
nio, a professora 
Priscylla Godóy, da 
UniSantos, comen-

ta que a insatisfação e os possí-
veis problemas afetam muitos, 
mas no momento não há outra 
opção. Ela entende que se o 
aluno não tem acesso à inter-
net, não tem como conseguir 
de fato. “Se há algum aluno que 
não acessa a plataforma deve-
-se pensar em outras estraté-
gias. Podemos dizer que ‘todos’ 
tem celular, mas os dados não 
comportam as aulas diárias. 
Outro fator é que temos que 
nos reeducar. Não é fácil criar 
uma nova rotina de estudos 
doméstica”, explica.

 “Não é fácil 
criar uma nova 
rotina de estu-
dos doméstica” 

Priscylla 
Godóy

Estudante

 “Tenho medo 
do semestre 
ser meio 
desperdiçado.”

Juliana 
Moreira

Estudante

covid-19COVID-19
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Sem a tchurma, é SOLITÁRIO
ENSINO remoto usado para evitar aglomerações traz dificuldades e oportunidades
Matheus Fernandes

A
utorizadas pelo Mi-
nistério da Educação 
(MEC) no mês de 
março, que atendeu 
as orientações de 
evitar-se aglomera-
ções da Organização 
Mundial da Saúde, as 

instituições de ensino aderiram 
às aulas remotas evitando a 
paralisação dos cursos durante 
a quarentena. As universidades 
privadas de Santos estão ofere-
cendo aulas remotas.  O proces-
so é transitório, mas estudantes 
relatam dificuldades, como o 
adiamento de atividades labo-
ratoriais e a adaptação a um 
sistema virtual de convivência 
e aprendizado. A possibilida-
de de usar os dispositivos de 
tecnologia a favor do ensino e 
pesquisa, por outro lado, esti-
mula professores.

Cinco das 12 disciplinas 
que compõem a grade semes-
tral do estudante Mateus Hen-
rique Barbosa, do 5º semestre 
do curso de Fisioterapia da Uni-
versidade Lusíadas (Unilus), 
estão sendo ensinadas de modo 
parcial, pois necessitam utilizar 
aparelhos para a prática. “Hi-
droterapia, Recursos Terapêu-
ticos Manuais, Eletroterapia, 
Cardiologia e Pneumologia, e 
Órteses, estão sendo dados pela 
metade. É quase 50% da minha 
grade”, ele conta. O conteúdo 
prático dessas disciplinas será 
desenvolvido quando houver 
o retorno às aulas presenciais, 
ainda sem previsão para acon-
tecer.

A falta de contato com 
colegas e professores e sem au-
las práticas também afetaram 
a estudante Larissa Thomaz 
Rodrigues Lima, do 3º semes-
tre de Estética e Cosmética, da 
Universidade São Judas, Cam-
pus Unimonte. Os conteúdos 
práticos, ela conta, a ajudavam 
a compreender as partes teó-
ricas do curso, além de ter um 
ambiente onde ela pode viver a 
universidade de uma forma me-
lhor. “Sinto falta da rotina de ir a 
faculdade, estudar na bibliote-
ca, conversar com professores, 
participar de palestras”, diz.

Em relação às disciplinas 
laboratoriais de sua grade, 
seus professores encontraram 
uma solução: eles fazem os 
procedimentos práticos neles 
mesmos durante as aulas virtu-
ais. Ela explica que, no entanto, 
as práticas serão realizadas 
quando as aulas presenciais 
retornarem.

Produzir o Trabalho de 
Conclusão de Curso (TCC) em 
casa. Esse é o desafio do estu-

dante, Tairan Dantas dos Santos 
Nascimento, do 9º semestre de 
Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade Católica de San-
tos (UniSantos).  Ele disse que, 
apesar das orientações estarem 
sendo feitas por videochamada 
sem nenhum problema, fa-
zer um trabalho tão grande e 
detalhado pode acarretar em 
estudos menos profundos e 

O PROFESSOR Cesar Bargo Peres, que falou com a reportagem pelo aplicativo Zoom

MATHEUS FERNANDES

ARQUIVO PESSOAL

A ESTUDANTE Larissa Thomaz Rodrigues Lima

compatíveis. “Quando se tem 
uma formação que valoriza a 
análise de um espaço a partir 
de visitas, entrevistas, registros 
fotográficos, como ponto inicial 
na criação de qualquer projeto, 
a produção de um TCC em iso-
lamento social é algo confuso”.

Ele disse que as aulas es-
tão andando tranquilamente 
e a universidade se adaptou 

bem ao método temporário de 
ensino, mesmo com pouco dias 
para fazer essas modificações. 
O isolamento social é o proble-
ma, como explica. Nascimento 
argumenta que “ficar em casa 
dias inteiros” limita sua cria-
tividade por não pode olhar 
o ambiente ao redor, algo de 
extrema importância para seu 
curso.

NOVAS OPORTUNIDADES
“A mudança de ambiente 

presencial para virtual em si é 
uma das maiores dificuldades 
desse momento. Existe a neces-
sidade de converter a mesma 
forma em outra plataforma, e 
qualquer estratégia que eu ado-
te toma muito mais tempo que a 
presencial”. A explicação sobre 
a transição entre os modelos 
pedagógicos é do professor Ce-
sar Bargo Perez que leciona nos 
cursos de Arquitetura e Urba-
nismo, Jornalismo, e Tradução 
e Interpretação da UniSantos, 
onde também orienta Traba-
lhos de Conclusão de Curso 
(TCC) e mantém um grupo de 
pesquisa.

 Ele viu uma possibilidade 
interessante surgindo com isso: 
expandir trabalhos para fora de 
um “espectro próximo”. Citou a 
gravação do Programa Urbani-
dades, projeto laboratorial dos 
5º e 6º semestres de Jornalismo 
da UniSantos, na disciplina de 
Telejornalismo. 

Em reunião via aplicativo 
de chamadas de vídeo Zoom 
com seus alunos, decidiram 
que gravariam uma edição 
do programa virtualmente, e 
falariam sobre a pandemia. 
Perceberam que isso poderia 
abrir a chance para entrevistar 
personagens que estavam pró-

ximos da Baixada Santista. Uma 
de suas estudantes conhecia 
pessoas que moram no Japão. 
“Sempre os convidados eram 
de um universo próximo, e em 
raras vezes vinha alguém de 
São Paulo. Dessa vez, nós vamos 
falar sobre a pandemia, mas no 
Japão. A gente achou duas bra-
sileiras que moram no Japão, e 
elas vão falar como está sendo 
lá”, revela.

Outro exemplo da apli-
cabilidade da tecnologia para 
reunir pessoas está relaciona-
do ao projeto de pesquisa da 
UniSantos sobre a Fortaleza de 
Santo Amaro da Barra Grande, 
no Guarujá, patrimônio histó-
rico que concorre a Patrimônio 
Mundial da Organização das 
Nações Unidas para a Educação, 
Ciência e Cultura (UNESCO) e a 
relação das pessoas que moram 
próximas a ele. “A gente preci-
sava entender como a Fortaleza 
da Barra Grande se vinculava 
com outros fortes que também 
concorrem a Patrimônio da Hu-
manidade”, explica Bargo, coor-
denador do grupo de pesquisa 
dentro da universidade, que 
reúne estudantes da graduação 
e do ensino médio.

Ele conta que chamou um 
professor que tem conheci-
mento do processo de escolha 
da Unesco para participar do 
processo de esclarecimento do 
grupo, por meio de aplicativo 
de reunião. “Ele chamou um 
amigo, que chamou outro, que 
chamou mais um, e quando vi-
mos, tinham trinta pessoas na 
chamada, incluindo o presiden-
te da Icofort, que é o braço da 
Organização das Nações Unidas 
para fortificações, participando 
do nosso bate-papo”, completa 
Bargo, dizendo que ambiente 
virtuais desse tipo deixam 
estudantes, professores e au-
toridades no mesmo nível. 

covid-19COVID-19

O Intwernational 
Scientific Committee on 
Fortifications and Military 
Heritage (ICOFORT) é um 
comitê do International 
Council on Monuments 
and Sites (ICOMOS), 
órgão consultivo da 
UNESCO responsável pela 
avaliação das propostas 
de inscrição dos bens 
culturais na Lista do 
Patrimônio Mundial.

Disponível em:
 www.icofortbrasil.org

SAIBA MAIS
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Yarmila Muniz

A
s manifestações con-
tra o isolamento so-
cial evidenciam o des-
preparo do governo 
federal para conter o 
avanço da pandemia, 
o que pode acarretar 
novos e graves refle-

xos na saúde. O Brasil apresen-
tava a maior taxa de contágio 
entre 54 países no início de 
maio e as medidas de conten-
ção do vírus são ineficientes, 
segundo um estudo realizado 
pelo Imperial College London. 
E em outubro, por enquanto, o 
calendário eleitoral prevê elei-
ções municipais para prefeitos 
e vereadores em um cenário de 
intensa polarização política.

O processo das eleições 
deste ano será marcado pelos 
acontecimentos e pelo que ain-
da poderá ocorrer. De acordo 
com o Instituto de Métricas e 
Avaliação em Saúde da Uni-
versidade de Washington, até 
o início de agosto a previsão 
é que o número de mortos 
no país chegue a 88 mil. E os 
ataques da extrema direita, 
cada vez mais frequentes e vio-
lentos, provocam um clima de 
desequilíbrio social. A agressi-
vidade contra a imprensa, por 
exemplo, a partir do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
reforça a existência de um 
ataque sistemático em curso 
ao Estado democrático.

O País vivia uma verda-
deira crise econômica, polí-
tica e social, antes mesmo da 
aparição do Coronavírus. A 
análise é do deputado estadual, 
professor Carlos Giannazi, do 
Partido Socialismo e Liberdade 
(PSOL-SP). “O Brasil não estava 
crescendo, a economia estag-
nada, dólar subindo, o valor 
da cesta básica aumentando 
muito, o Brasil já vinha numa 
profunda crise em todas as 
áreas, além dos ataques ao fi-
nanciamento público na saúde, 
educação e segurança pública.” 
Após a pandemia, Giannazi diz 
que o cenário brasileiro será 
de devastação, até porque o 
governo não tem nenhuma 
preocupação com a parte so-
cial, com a vida. “É um governo 
que mostra sua cara, agora de 
uma vez por todas, durante 
essa crise da Covid-19.”

Do governo de Michel te-
mer para cá, o Estado tem sido 
atacado. “O Sistema Único de 
Saúde (SUS) estava sendo des-
montado, havia uma ideologia 
neoliberal no Brasil, Estado mí-
nimo, o mercado resolve tudo, 
privatizações, terceirizações, 

POLÍTICA

o lucro acima de tudo. E essa 
crise está mostrando que não 
é isso.” Ao expor essa análise, 
Giannazi disse que, por esse 
motivo, acredita que no modo 
como a população enxerga a 
política, haverá sim, de certa 
forma, uma mudança no en-
tendimento”.

As pessoas estão vendo a 
importância dos serviços pú-
blicos e dos servidores como 
os médicos, enfermeiras e en-
fermeiros, professores, assis-
tentes sociais, de acordo com 
Giannazi. E o que vai definir os 
próximos eleitos é justamente 
o compromisso com as áreas 
de bem estar social.

Ele comenta que, no caso 
do Brasil, ficou muito claro por 
exemplo, que o Governo Fede-
ral abandonou a população, 
quando propôs só R$200 de 
ajuda emergencial. Mas aí, os 
políticos de oposição apresen-
taram uma propos-
ta para votar R$600 
de ajuda. “O povo 
observa os partidos 
que se perfilam do 
seu lado e cuidam 
de seus interesses.” 
Para combater a 
pandemia, princi-
palmente nos locais 
periféricos, deve-se 
primeiro, defender 
o isolamento, mas 
com proteção so-
cial, opina.

MUDANÇA 
PARA MELHOR

Espera-se que 
depois dessa pan-
demia haja uma 
mudança para me-
lhor, onde as pes-
soas pensem mais 
no coletivo, diz o 

jornalista Glauco Braga, autor 
do portal “Santos em Off”, em 
que escreve sobre política. Ele 
acha que hoje existem políticos 
que estão se esforçando pela 
rejeição. Como, por exemplo, 
as direções opostas que são 
tomadas no tratamento da 
situação.

“Os prefeitos, ou a maioria 
dos governadores, eles tentam 
ter uma visão para preservar 
a vida, e o presidente da Re-
pública prega totalmente o 
contrário ao que é recomen-
dado pelos órgãos de saúde. 
Ainda acredito que as pessoas 
continuam depositando suas 
esperanças em alguns perso-
nagens, apostam em figuras 
porque aparecem na televisão 
ou porque tem algum tipo de 
notoriedade, porém tem um 
mandato pífio, o que normal-
mente acontece. A maneira de 
fazer política continua igual 

e muita gente ainda continua 
acreditando nisso.”

De olho nas eleições pró-
ximas, procura identificar 
quais os fatores decisivos para 
eleger os próximos candidatos. 
Desse modo, diz que é possível 
perceber na fisionomia de al-
guns políticos da região, que 
são totalmente despreparados 
para enfrentar um momento 
tão adverso como esse. “A gen-
te vê às vezes o cara ser eleito, 
sem entender como ele foi 
eleito. Sendo que não tem ne-
nhuma estrutura para segurar 
isso. Mas é o seguinte, como o 
governo se faz por equipe, se o 
cara não for tão burro, ele vai 
buscar orientação.”

E destaca o clima de con-
fusão em um cenário de país 
dividido até emocionalmente. 
“Tem uma grande parte da po-
pulação que acredita e tenta se 
proteger, mas aí tem um outro 

grupo grande também, 
que acha que a doença 
não existe. Que tudo é 
manipulado e que não 
existe um veículo de co-
municação sério no país. 
Todo mundo acha que 
está manipulando, que 
não existe doente, que 
só morre em São Paulo e 
já estamos entre os mais 
afetados do mundo.”

Existem dúvidas se 
o brasileiro dará mais 
importância para política. 
Ele revela uma percep-
ção mais ácida sobre a 
mudança de postura. “O 
momento que eu vejo é 
de briga de torcida orga-
nizada de futebol. Uma 
coisa mais irracional. Eu 
acho que tudo vai pela in-
fluência de quem está na 
liderança. Se você tivesse 

um presidente centrado, um 
cara com um mínimo de baga-
gem cultural, humanitária, mas 
é uma pessoa que não tem co-
nhecimento aprofundado em 
nada. Que se baseia em fofoca 
e fake news.” Braga diz que es-
pera que os políticos comecem 
pensar a partir de agora mais 
na questão da saúde pública 
e os próximos governantes 
com certeza serão cobrados 
sobre isso.

TRABALHADORES
A crise de representati-

vidade que é anterior à pan-
demia, infelizmente, pode ser 
aprofundada após este período 
de isolamento, de acordo com 
a advogada, professora e mili-
tante política, Débora Camilo. 
“A falta de respostas rápidas 
para as crises causadas pela 
pandemia, por parte dos re-
presentantes, pode reforçar 
a ideia de que a política não 
é o caminho para a resolução 
de problemas sociais e eco-
nômicos.”

A população não tem 
dado sinais de grandes mudan-
ças, segundo ela observa.”As 
necessidades diárias oriundas 
da pandemia, como a falta de 
recursos para o sustento da fa-
mília, fazem com que boa parte 
da população, principalmente 
as mais necessitadas, não te-
nha condições de ter uma par-
ticipação efetiva nos debates 
que vem sendo travados”.

Para combater a pande-
mia é necessário investimento 
social. Neste momento, onde o 
isolamento social é a indicação 
dos especialistas para a dimi-
nuição dos casos da Covid-19, 
há a necessidade de que o Es-
tado garanta, à toda população, 
o direito à quarentena.

Esta pandemia reforçou 
que não há espaço para a im-
plantação de um Estado míni-
mo. Crises como as enfrentadas 
neste momento, exigem um 
investimento massivo do Esta-
do em saúde pública de quali-
dade, em questão sociais que 
vão desde o investimento em 
habitação social, saneamento 
básico e geração de emprego 
e renda e, na implementação 
de políticas que visem a pre-
servação do meio ambiente. E  
Débora sai em defesa do papel 
exercido pelos trabalhadores: 
“É bem verdade que, esta crise 
demonstrou a necessidade de 
superarmos o sistema capita-
lista, para nossa sobrevivência. 
A paralisação dos meios de 
produção demonstrou que a 
riqueza do mundo é produzida 
pela classe trabalhadora.” 

Vai ter eleição. E DAÍ?
ESPECIALISTAS avaliam as eleições de outubro no atual momento da crise sanitária

CARLOS Giannazi, deputado estadual

GLAUCO Braga, jornalista

   FOTOS: ARQUIVOS  PESSOAIS

DÉBORA, advogada e professora

covid-19covid-19
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Fake News, arma da  

IGNORÂNCIA
REDES sociais são o instrumento 
preferido para a difusão de notícias falsas 
Rhauanny Queiroz 

O
s aplicativos de redes sociais 
serviram para a distribuição 
de fake news, registrando 
aumento significativo em 
especial no mês de março, 
destacando principalmente 
a área da saúde. Essa foi 
a conclusão de pesquisa 

desenvolvida pela Escola Nacional de 
Saúde Pública  da Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz). Para especialistas de 
Psicologia, as notícias falsas provocam 
ansiedade e medo nas pessoas.

Segundo os dados da pesquisa, 
73,7% das notícias falsas sobre o novo 
coronavirus circularam através dos 
usuários do WhatsApp;  10,5% ,no 
Instagram e 15,8%, no Facebook. O 
estudo foi planejado e desenvolvido 
pelas professoras Claudia Galhardi e 

CLAUDIA estuda as fake news

ARQUIVO PESSOAL 

Thais PradoThais Prado

A
pós a chegada da COVID-19 
no Brasil, diversas medidas 
de controle e prevenção da 
doença foram tomadas pelas 
autoridades sanitárias locais 
em todas as esferas admi-
nistrativas. O procedimento 
mais difundido pelas auto-

ridades foi a prática do distanciamento 
social, o que gerou um novo modelo 
social e uma nova esfera de intolerância 
que incorpora cuidados 
com a proximidade social.

A Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) noti-
ficou sobre o surto de uma 
nova doença, semelhante 
a uma pneumonia, em de-
zembro de 2019 na China. 
A doença, transmitida pelo 
novo coronavírus, foi de-
nominada COVID-19. Em 
janeiro de 2020, novos 
casos da COVID-19 foram 
notificados fora da China, 
então a OMS resolveu de-
clarar emergência inter-
nacional em saúde pública. Na América 
Latina, o primeiro caso registrado foi 
em São Paulo, no Brasil, no dia 26 de 
fevereiro de 2020. Até no momento, na 
Baixada Santista contabiliza 3.822 casos 
confirmados da doença.

Nesse curto espaço de tempo en-
tre o momento presente e a primeira 
notificação, o impacto da doença bas-

INFOGRÁFICO: THAIS PRADO DADOS:  ANSELMO BEZERRAIntolerância,
a face DO MEDO
O CONVÍVIO social será afetado nos 
próximos anos, com novos hábitos e cuidados

tou para desencadear a percepção de 
que o, mundo pós pandêmico também 
será um mundo diferente. O medo do 
contato físico persistirá, assim como os 
hábitos de higiene mas, principalmente, 
a desconfiança e o medo do outro estar 
possivelmente contaminado, seguirão 
nesse novo social.

Havia uma sociedade antes do 
surgimento da doença, outra em trans-
formação durante a pandemia e uma 
terceira, alinhada com o que está sendo 
denominado de novo social, pós isola-

mento social.
O maior impacto da 

pandemia é o convívio so-
cial, afirmaram79,8% dos 
entrevistados, entre sexo 
feminino e masculino, na 
pesquisa ‘Fatores associa-
dos ao comportamento da 
população durante o isola-
mento social na pandemia 
de COVID-19’. O estudo foi 
coordenado pelo profes-
sor Anselmo Bezerra, da 
Universidade Federal de 
Pernambuco.

O isolamento social 
desencadeou “uma série de situações 
complicadas em relação à sociedade”, 
analisa a psicóloga Maricelia Santos. Ela 
tem experiência em atuar junto a popu-
lações vitimadas por grandes tragédias. 
Foi voluntária no terremoto que atingiu 
o Haiti, em 2010 e no segundo maior 
desastre industrial do século, em Bru-
madinho no rompimento de barragem 

 “A pandemia está 
aflorando nas pes-
soas um sentimento 
de guerra e medo. 
O comportamento 
delas está sendo 
afetado”

Maricelia Sntos 
Psicóloga

covid-19

em 2019.
“A pandemia está afloran-

do nas pessoas um sentimento 
de guerra e medo. O com-
portamento delas está sendo 
afetado e psicologicamente 
piorando por não poder visitar 
seus entes queridos. Podendo 
desencadear situações pato-
lógicas futuras”, diz Maricelia.

O brasileiro gosta muito 
do contato com o outro, o to-
que na mão, o abraço e, segun-
do ela, o fato de não poder ter 
esse contato faz também com 
que a população desenvolva 
além do prejulgamento com o 
outro, algumas “paranoias em 
todos os sentidos, porque as 
pessoas não querem pegar na 
mão do outro e correr o risco 
de contrair o vírus. E assim 
vai desencadeando todo um 
novo comportamento social”, 
conclui Marcelia Santos,de 49 
anos formada em psicologia 
pela Universidade Católica de 
Santos.

O “novo social” será esse 
com pouco contato e muito 
prejulgamento, argumenta 
a professora, Denise Martin, 
pesquisadora em Saúde Co-
letiva na Unisantos. “Teremos 
que continuar a viver com 
limitações, antes impensáveis. 
A pandemia potencializou 
sentimentos que já existiam, estamos em 
uma situação excepcional, pelo menos 
do ponto de vista de saúde pública e 
alguns comportamentos terão que ser 
mudados, teremos que continuar a viver 
com limitações, antes impensáveis”.

A pesquisadora conclui que muitas 
coisas persistiram, outras terão que mu-
dar, no novo social, certamente porque já 
vivemos uma recessão econômica, tanto 

em nível nacional quanto mundial. “Se-
remos mais pobres, mais violentos, mais 
doentes e com mais transtornos men-
tais. É difícil imaginar como as grandes 
potências encaminharão os processos 
geopolíticos. De qualquer forma, temos 
temas urgentes para pensar sobre o 
futuro da humanidade. Eles englobam: 
o meio ambiente, a desigualdade social 
e o papel do Estado.” 

Maria Cecília de Souza Minayo. Elas 
listaram exemplos de notícias falsas 
que podem colocar vidas em risco. O 
ponto comum é que fazem afirma-
ções contrariando o conhecimento 
científico comprovado. Uma é a de 
que a ”água fervida com alho serve como 
tratamento para o coronavirus”, outras é 
de que o “ o coronavírus é maior do que 
o normal, e, por isso, qualquer máscara 
impede sua entrada no organismo”.

“O coronavírus não é maior do que 
o normal”, assegura a pesquisadora. 
Assim, a máscara protege, sobretudo, 
“em transportes coletivos, elevadores, 
entre outros lugares com maior nú-
mero de pessoas”, explica Claudia, que 
desenvolve pesquisas em comunicação 
e saúde pública.

O aumento da circulação de notí-
cias falsas registrado por  Claudia, coin-
cide com o momento em que pesquisas 

médicas foram divulgadas. “Notamos 
que à medida que foram anunciadas 
pesquisas de medicamentos em fase de 
teste como, por exemplo, a cloroquina e 
hidroxicloroquina, aumentou a produ-
ção e disseminação de fake news, tor-
nado o que é somente um pressuposto 
científico em fatos científicos. “

As notícias que circulam pelas 
redes sociais aumentam a ansiedade 
e o medo nas pessoas, no entender a 
psicóloga Thalita Lacerda,  professora 
do curso de Psicologia da Universidade 
Católica de Santos.  Claudia tem a mesma 

percepção, de que as fake news causam 
a sensação de intranquilidade, medo e 
podem provocar um caos social.  E exem-
plifica com outra,  que afirmava estarem 
contaminadas as máscaras provenientes 
da China,, causando pânico em uma par-
cela da população. “É a desinformação 
colocando vidas em risco”, diz.

No aspecto psicológico, Thalita 
afirma que “o medo aumenta porque a 
gente sempre achou que nossos pode-
res científicos dariam conta.” Pode-se 
afirmar que a doença Covid-19 está cau-
sando uma outra pandemia, a do medo. 
Esse estado afetivo surge quando o ser 
humano se encontra em uma situação 
de risco, obrigado a tomar atitudes para 
enfrentar perigo. 

O problema acontece quando o 
medo é agudo, como muitos tem nesse 
momento, desesperados com a ideia de 
morrer, de perder seus familiares e ami-
gos, de ficar sem trabalho e  de não ter 
dinheiro para sobreviver, observa Thalita.

“O medo tem sido tão grande que 
ele começa a se transformar em outros 
sentimentos, como a ansiedade que traz 
o medo do futuro, do que vai acontecer 
daqui para frente”, analisa a psicóloga. 
E faz um alerta:”Quando a pandemia 
acabar, todos vão se encontrar sim, com 
medo do futuro, mas é necessário pensar 
que é possível arrumar uma solução”. 
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Giovanna Carvalho

R
ealizar mudanças 
em suas rotinas diá-
rias, mudar hábitos, 
transferir projetos 
e, por conta disso, 
lidar com o estres-
se, a angústia, a an-
siedade, o descon-

forto. Essa é a realidade  dos 
dias atuais, difícil de enfrentar. 
É preciso manter o psicológi-
co suficientemente são para 
passar por isso ileso. Vale pes-
quisar informações e procurar 
pessoas que possam ajudar a 
manter o equilíbrio mental. 
Psicólogos e filósofos po-
dem ajudar nessa etapa 
para entender o que 
está acontecendo  e 
talvez, mostrar como 
lidar e tornar isso algo 
positivo.

Uma das grandes ca-
pacidades do ser humano 
é a flexibilidade, fator que 
pode ser adaptado a di-
ferentes situações, sendo 
modificado. Professor de 
Filosofia na escola estadual 
Dr. Antônio Ablas Filho, em 
Santos, Thiago Santos, explica 
que esse processo de mudança 
pode acontecer a partir de uma 
reflexão, em que se pensa nos 
próprios valores e interesses, 
confrontando-os com a reali-
dade em que vive. 

A mudança também pode 
ser gerada a partir da neces-
sidade, da urgência, em que 
situações extremas de crise 
a provocam. Como o que está 
sendo vivenciado os dias de 
hoje, com a pandemia da Co-
vid-19, que coloca a sociedade 
inteira em estado de alerta e 
grande preocupação. “Cada 
indivíduo, dentro da sua reali-
dade, passou a viver uma crise 
que interfere em sua vida aca-
dêmica, profissional, familiar e 
social”, acrescenta Santos. 

 Com o intuito de dar conta 
das novas mudanças, pressio-
nado pela urgência, a pessoa 
encontra a possibilidade de 
se reinventar, adaptar ao seu 
novo eu, buscando dentro de 
si potência para a criação de 
novas habilidades. Com isso, 
o professor chama a atenção 
para  profissionais trabalhando 
online a partir de suas casas, 
artistas se apresentando pela 
internet e famílias comemoran-
do aniversários em chamadas 
de vídeo. E aponta: “Observa-
mos um mundo que se recolhe 
em isolamento, na medida do 
possível, mas desenvolve meios 
de sustentar suas relações e 
compromissos”.

Existem discussões sobre 
o valor da proximidade afetiva, 
sobre atividades e valores tão 
simples, que muitas vezes eram 
o segundo plano. Ninguém se 
esquecerá desse período, mas  
nem todas as pessoas levarão 
disso um aprendizado, escla-
rece Santos, pois  depende dos 
valores e experiências viven-
ciados. Porém, ele confessa 

ISOLAMENTO social pode 
ajudar o ser humano a

 realizar mudanças pessoais

acreditar que grande parte 
da sociedade irá repensar sua 
maneira de levar a vida e suas 
relações, levando em frente as 
novas habilidades e percepções 
adquiridas.

SOBREVIVÊNCIA
Outro filósofo, Danilo Al-

ves, afirma que o ser humano 
está em constante transforma-
ção e se redescobrindo a partir 
da sua relação com o mundo. 
Por consequência, ele não acre-
dita que existe um ponto inicial 
para qualquer mudança ou  de 

um olhar sobre si mesmo que 
possa fazer com as pessoas 
encontrem a resposta para 
mudar comportamentos que 
incomodam, alcançando assim 
algum tipo de evolução. “Ser 
humano é ser em aberto, é ser 
na relação com o outro e com 
o mundo, e principalmente ser 
com suas angústias que se cons-
tituem a partir destas relações”, 
reflete Alves.

 Neste momento, pensar 
em mudar para melhor é, na sua 
percepção crítica,” um dilema 
para uma ínfima parcela da 

população brasileira”. Em um 
linguajar direto, despeja que, na 
realidade, os brasileiros estão 
ocupados com a sobrevivência, 
com o medo do desemprego, 
com o risco de ter algum paren-
te morrendo sufocado e sendo 
enterrado em vala comum, sem 
qualquer dignidade.

Revelar o mundo real, essa 
é a maior lição que a pandemia 
poderá proporcionar à popula-
ção mundial.  Como diz, mostrar 
” o quão desumano, desonesto 
e descolado do mundo real é 
a mística da instagranização 

da vida, onde influenciadores 
e celebridades aparecem nas 
redes como arquétipos de hu-
manidade a serem seguidos”. 
Passam a ideia de que “vencer e 
superar seus problemas é ques-
tão de escolha, vontade, mérito 
individual”, finaliza .

 MUDAR PARA SI
Existe uma possibilidade 

de tornar essa quarentena mais 
produtiva para si mesmo, para 
que aconteça uma mudança 
boa na rotina, e que possa, pós 
quarentena, ser muito positiva  
para si mesmo. “Com esse 

tempo, podemos refletir 
sobre tudo o queremos e 
somos”, completa a psi-
cóloga, Hiuane Azevedo. 

Para o indivíduo con-
seguir conectar-se consigo 

mesmo é preciso trabalhar a 
autoconfiança, entender as 
próprias necessidades, o que 
lhe faz bem, qual atividade lhe 
requer melhor desempenho, 
sendo assim, é possível visu-
alizar melhor o que tem em 
sua frente. Ela argumenta que 
“as mudanças de valores estão 
vinculadas a um aumento ou 
uma redução da importância de 
determinado valor ou também 
pode estar associada a relações 
diferentes entre vários valores, 
ou seja, podem se tornar mais 
próximos por questão de afi-
nidade ou mais distantes por 
questões de dessemelhanças”, 
finaliza ela.

 Mudar o visual com as 
próprias mãos, essa foi a mu-
dança desejada pela estudante 
de Psicologia, Mariana Vera 
Cruz, da 19 anos, da Unisantos. 
Foi radical, cortou os longos 
cabelos, deixando-os acima dos 
ombros. “Pretendo continuar 
com o cabelo de hoje em diante 
deste tamanho, porque além de 
me ajudar com os gastos, ficou 
visualmente mais bonito em 
mim.”, comenta ela.

Já no caso de Jennifer 
Alonso, de 12 anos, moradora 
de Santos, em novembro de 
2019, acabou adquirindo dia-
betes. Durante a quarentena, 
ela e os familiares começaram 
a fazer receitas Low Carb fit 
para evitar o uso de açúcar, 
mas continuar com o consumo 
de doces. Antes, compravam 
doces sem açúcar de merca-
do para saciar a vontade de 
açúcar.  

A atividade teve desdo-
bramentos. Ao pesquisar, Jen-
nifer encontrou uma farinha 
de amêndoas que serve para 
quem tem diabete e para quem 
está fazendo dieta. E com isso, 
ela e a irmã Giovanna criaram 
um perdil instagram com as 
receitinhas e anunciam que 
irão continuar com isto pós 
quarentena também. Por en-
quanto, não estão fazendo os 
doces para uma renda extra, 
mas é uma ideia futura, estão 
apenas nos “testes” e quem 
produz mesmo as receitas é a 
própria Jennifer. 

covid-19

“PODEMOS refletir sobre o queremos 
e somos”, diz Hiuane Azevedo

Hora de 
RECRIAR 

o seu 
mundo

FOTOS: ARQUIVOS PESSOAIS

PARA Danilo Alves, o ser humano está 
em constante transformação 
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No mundo, onde quer que SEJA
ESTUDANTES que decidiram estudar fora estão em dúvida quanto a voltar ou não para o Brasil

Ludmyla Juvenal

E
studantes se prepa-
ram meses antes de 
iniciar uma viagem 
para outro país. É um 
investimento arris-
cado para realizar o 
sonho de cursar uma 
universidade, concluir 

o Ensino Médio ou participar 
de um intercâmbio para o 
aprendizado de idiomas no 
estrangeiro.  Na pesquisa mais 
recente, 365 mil brasileiros 
embarcaram em 2018 para 
estudar no estrangeiro. Quan-
do algo sai do controle, como 
a pandemia gerada pelo novo 
coronavírus, o projeto fica 
ameaçado de prosseguir. Em 
um cenário de dúvida e medo 
por lidar com algo invisível, 
mas perigoso, é preciso decidir 
entre ficar ou voltar para casa. 
Nem sempre, no entanto, é fácil 
escolher.

Jovens brasileiros estão 
vivendo o impasse. O isola-
mento social, obrigatório em 
todos os países na tentativa 
de diminuir o contágio,  levou 
à suspensão  de todas as ativi-
dades acadêmicas por tempo 
indeterminado, mudando os 
planos elaborados. Como no 
Brasil, as aulas são on-line, mas 
ao contrário daqui, estão bem 
longe das famílias.

A adolescente Julia Mazze, 
de18 anos, é um desses casos. 
Seu percurso não foi diferente 
de o da maioria dos estudantes. 
Viajou em busca de realizar o 
sonho de estudar nos Estados 
Unidos. Como os pais têm du-

a brasileira.
“Nesse momento, gostaria 

de poder estar ao lado de mi-
nha filha, jamais pensaria que 
ela fosse passar por isso. O que 
me resta é orar para isso passar 
logo”, diz Adriana Casarotti, 
mãe de Ananda.

MERCADO EM ALTA
Depois de uma década de 

estabilidade, o mercado brasi-
leiro de educação no Exterior 
só cresce, mesmo em cenário 
de instabilidade política. Cres-
ceu 40 % de  2015 para 2016;  
26% de 2016 para 2017;  e,  
20,46% de 2017 para 2018, 
quando registrou a marca de 
365 mil intercambistas. Os 
dados são de pesquisa da Bra-
zilian Educational & Language 
Travel Association (BELTA).

Em termos de faturamen-
to, somente em 2018 a movi-
mentação correspondeu a 1,2 
bilhão de dólares (cerca de 
R$6,4 bi). Entre 2015 e 2017, 
totalizou 3 bilhões de dólares 
(cerca de R$ 16 bi), informou 
a BELTA, em abril de 2019, 
quando divulgou o estudo.  A 
preferência brasileira é pelo 
estudo do idioma inglês, sendo 
que os países anglofalantes são 
os mais procurados. O segundo 
critério de escolha é o da qua-
lidade de vida. 

O Canadá lidera a escolha 
há 13 anos, seguido por Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Aus-
trália, Irlanda, Nova Zelândia, 
Malta, África do Sul, Espanha 
e França. O estudo destaca que 
dos estudantes, 60% são mu-
lheres, que viajam sozinhas. 

ARQUIVO PESSOAL: JULIA MAZZE
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Thainará Macedo

WEB
Todo mundo se isola na
USO INTENSO de serviços digitais 
na quarentena 
aumentou o tráfego de internet

observa, não está sendo respei-
tado. Fica em dúvida sobre se 
é melhor voltar ao Brasil, onde 
a contaminação também está 
elevada. “O momento agora é 
ter paciência, já que se trata 
de uma pandemia, e também 
voltar ao Brasil não está segu-
ro”, diz Julia. Nos contatos com 
a família, ficou sabendo que as 
regras de isolamento também 
não são seguidas por aqui. E 
menciona outro problema a ser 
considerado, a redução de voos 
de lá para cá.

O susto foi grande para a 
adolescente, Ananda Casaroti, 
de 19 anos, que concluiu o 
Ensino Médio em 2019. Ela 
embarcou para os EUA no dia 
8 de fevereiro de 2020 e, já na 
primeira semana morando lá, 
começou o isolamento social. 
Tinha planejado retornar ao 
Brasil em seis meses, mas 
devido à pandemia, talvez isto 
aconteça antes.

Seus pais moram em San-
tos e estão angustiados de 
como ela está se comportando 
em meio a pandemia. Ananda 
foi para New Jersey morar 
com uma prima que reside lá 
há cerca de 15 anos.Com isso, 
a sua adaptação foi melhor, 
tranquilizando a família  que 
considera a população norte-
-americana mais consciente 
sobre a proteção social do que 

pla cidadania, o caminho  de 
ingresso e de  permanência 
era mais fácil. Pensou em todas 
as dificuldades que teria pela 
frente, mas nunca imaginou 
passar pelo caos da pandemia.

Ela está em  Massachus-
sets um dos Estados mais atin-
gidos nos EUA, com  91.662 ca-
sos confirmados e 6.304 óbitos. 
Ela está preocupada quanto ao 
isolamento social que, como 

S
erviços de streaming, 
de notícias, de comér-
cio virtual, de entre-
ga, de entretenimen-
to, serviços públicos, 
e educação. O coti-
diano está diferente 
com o uso intensivo 

de aplicativos de consumo e de 
novas práticas sociais e profis-
sionais.  Uma espécie de efeito 
colateral às medidas de isola-
mento social indicadas pelas 

principais autoridades sanitá-
rias do mundo. A quarentena   
desacelerou a transmissão do 
novo coronavirus e contribuiu 
para o aumento no consumo de 
internet e de tráfego de dados. 

No setor profissional, o 
modelo de teletrabalho auto-
rizado pelo governo federal 
colocou muita gente atrás do 
computador. As reuniões entre 
empresários, funcionários e 
clientes utilizam variados tipos 
de plataformas para encontros 
virtuais. E tornou-se uma rotina 

a oferta de eventos e cursos 
pela web, a maioria gratuitas. 
Até no horário da happy hour, 
o chopinho cedeu espaço para 
discussões sobre os futuros 
negócios. 

A mudança na rotina de 
trabalho atingiu também o 
segmento educacional, obri-
gando ao desenvolvimento de 
soluções pedagógicas media-
das digitalmente em todos os 
níveis de ensino . E pequenos 
empresários ou autônomos en-
contraram nas redes um espaço 

para ofertarem serviços e obter 
alguma renda. 

Toda essa movimentação 
digital tem provocado o uso 
elevado da internet. O projeto 
Brasil Internet Exchange (IX.
br), um dos maiores Pontos de 
Troca de Tráfego Internet do 
mundo, registrou  a marca de 
10Tb/s (terabyte por segundo) 
de pico no dia 18 de março e, 
uma semanada, dia 23, 11 Tb/s.

O IX.br é uma iniciativa do 
Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br) e do Núcleo de In
formação e Coordenação do 
Ponto BR (NIC.br) que cria e 
promove infraestrutura neces-
sária para a interconexão direta 
entre as redes que compõem 
a Internet no Brasil. O site do 
projeto relata que o tráfego de 
internet tem crescido no Brasil 
desde o ano passado.

 “O tráfego agregado cres-
ceu 60% de um ano para cá 

e segue em expansão. Regis-
trou um aumento de 43% em 
seis meses, e 25% nos três 
últimos”, destaca Milton Kaoru 
Kashiwakura, Diretor de Proje-
tos Especiais e de Desenvolvi-
mento do NIC.br.  E confirma o 
aumento do tráfego na internet 
em março devido a pandemia. 

“Os picos de 10Tb/s e 
11Tb/s eventualmente acon-
tecem num momento em que, 
devido à pandemia do Co-
vid-19, mais pessoas passaram 
a acessar a Internet”, analisa 
Kashiwakura,

Os novos hábitos de uso 
da internet devem prosseguir 
mesmo após a pandemia.  O 
aumento de banda consumida 
nesse momento significa uma 
mudança no perfil de cada ho-
rário e deve permanecer igual, 
explica o gerente de infraes-
trutura do projeto IX.br,  Julio 
Sirota. 

JULIA está em 
Massachussets, um dos 
Estados mais atingido 
pela Covid -19
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Novos HÁBITOS  
para sempre
ESPECIALISTAS apontam alterações na 
rotina, no trabalho e no ambiente escolar

A 
pandemia do novo 
coronavírus trouxe 
consigo mudanças 
sociais e profissio-
nais, com a necessi-
dade da adaptação. 
Pesquisa pela Fun-
dação Oswaldo Cruz 

(Fiocruz) aponta que mais de 
40% dos entrevistados relata-
ram alterações na rotina e no 
trabalho, o eu pode ser proje-
tado para a realidade brasileira. 
Os especialistas e profissionais 
em comportamento humano, 
no entanto, acreditam que não 
serão passageiras   e que irão 
fazer parte do cotidiano após o 
término do isolamento social.

Comportamentos como 
os relacionados à higiene e a 
convivência social que sofre-
ram grandes alterações nesse 
processo de compreensão e 
enfrentamento do corona vírus 
devem estar incorpotrados ao 
cotidiano futuro, acredita o 
presidente da Unipsico Baixada 
Santista, Thiago Vieira Rodri-
gues, de 30 anos. Por exemplo, a 
utilização de álcool em gel será 

A PANDEMIA do novo 
coronavírus e o iso-
lamento social trou-

xeram mudanças ao 
cotidiano das pessoas

GABRIEL OJEA

covid-19

Gabriel Ojea muito mais comum e essencial 
em todos os locais”, afirma o 
psicólogo pós-graduado em 
Neuropsicologia, que também 
prevê a utilização frequente de 
máscaras em lugares de maior 
aglomeração.

O contato com outras pes-
soas também será motivo de 
uma certa apreensão. “Toda 
essa situação vivida pode gerar 
mais apreensão nos contatos 
sociais, principalmente com 
pessoas que não fazem parte 
do nosso círculo social”, afirma 
o psicólogo.

Atender pessoas pela in-
ternet durante a quarentena 
agradou Rodrigues, que vai 
incorporar a prática à sua rotina 
futura. “Pretendo dar essa opção 
para os meus pacientes que têm 
maior dificuldade de locomoção, 
distância do consultório ou que 
se sentem mais a vontade de 
falar por vídeo chamada.” Ele 

explicou que é a primeira vez 
que atendimentos psicológicos 
puderam ser realizados a dis-
tância por meio de um convênio, 
no caso a Unimed. “Foi necessá-
rio definir um plano de controle 
para liberar as consultas para 
todos os pacientes”.

ADAPTAÇÃO DIFÍCIL
A adaptação para o virtual 

é uma mudança que outras 
áreas estão enfrentando, como 
a Educação. Não é fácil lecionar 
à distância, justifica a profes-
sora, Cláudia Luciana da Silva 
Vieira, de 50 anos, do Ensino 

Fundamental do Colégio COC 
Novo Mundo, de Praia Grande, 
ao relatar as suas dificuldades. 
“Confesso que esse processo 
tem sido desgastante e par-
ticularmente, não me sinto 
confortável utilizando as fer-
ramentas online.”

O copo docente da escola 
realiza reuniões semanais uti-
lizando o aplicativo ‘Hangouts’, 
e conforme conta Claudia, os 
colegas manifestam o receio 
em relação às mudanças do 
ambiente ao final da pande-
mia. Os pais e responsáveis 
estarão mais preocupados com 
a questão de higiene pessoal 
e algumas crianças sentirão 
dificuldade quando voltarem 
as aulas, porque, segundo a 
professora, “vai ser como se 
estivéssemos começando o ano 
novamente”, afirma. 

Há a suposição de que al-
gumas crianças fiquem tensas 
e com medo, dependendo das 
orientações que receberem 
em casa. Seu principal receio, 
entretanto, é quanto as inte-
rações sociais. “Eu fico com 
medo que as crianças deixem 
de ter contato próximo com os 
amigos, com os professores e 
funcionários por causa dessa 
situação e criem uma distância 
que pode não ter mais volta.”

O corpo docente também 
são debate alternativas para 
lidar com a situação do ensino 
a distância de forma criativa. 
Um exemplo é a dinâmica do 
“saquinho da gratidão”, elabo-
rada por Claudia. O saquinho, 
contendo uma caderneta na es-
cola, foi deixado para as crian-
ças pegarem no dia que foram 
buscar seus livros. O intuito é 
fazer com que elas preencham 
semanalmente com coisas que 
são gratas.

Mudanças nos hábitos de 
higiene é algo que Claudia leva-
rá adiante em sua vida pessoal. 
“Eu vou prestar mais atenção 
na lavagem das mãos.” 

A PROFESSORA Claudia 
elaborou o “Saquinho 

da gratidão”, 
distribuídos para os 

alunos de sua escola 

ARQUIVO PESSOAL
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ESPECIALISTAS 
apontam 

movimentos 
gestuais e o olhar 
para auxiliarem a 

comunicação

Yasmin Vilar

D
urante o atual ce-
nário da pandemia 
do covid-19, as 
máscaras to-
maram as 
ruas das 
c i d a d e s 
brasilei-

ras. Com o objetivo 
de proteger as vias 
aéreas (boca e nariz), 
elas são um acessório 
extra e de uso indis-
pensável. Caseiras, 
descartáveis ou até de 
uso prolongado, enti-
dades de saúde des-
tacam a eficiência 
da utilização das 
máscaras no com-
bate à doença. 
Mas o equipamen-
to de proteção individual 
traz desafios à comunicação 
cotidiana exigindo uma adap-
tação dos usuários na hora de 
se expressar.

A pandemia contribuirá 
para mudanças comportamen-
tais e o modo de nos expressar, 
entende a educomunicadora 
e jornalista, Daniela Origuela. 
“Acho que não será a máscara 
que vai mudar o comporta-
mento, mas a Covid-19 levou 
a mudança de comportamento 
e comunicação. E considera a 
máscara como  um “ruído no 
processo de comunicação atra-
vés da fala”. 

A cobertura parcial do 
rosto impede a visualização 
de expressões faciais como o 
sorriso, por isso, Daniela disse 
que é necessário utilizar outras 
partes do corpo, como os olhos, 
para se expressar. “O futuro 
que teremos até encontrar a 
cura é especialmente na forma 
de comunicação por meio dos 
gestos. Abraço, aperto de mão, 
beijo que são nossos costumes 
terão de ser deixados de lado 
temporariamente”, explica. 

De fato, o comportamento 
“caloroso” do brasileiro poderá 

covid-19

LINGUAGEM
MÁSCARA 

cria nova

Mariana Romano

D
urante a quarentena 
instalada por causa 
corona vírus, as li-
ves tem se tornado 
importantes não só 
para o entreteni-
mento, aproximação 
social ou ganha pão 

de artistas, mas também como 
arrecadação de fundos para 
combate à pandemia.

Desde o começo da qua-
rentena, as lives de sertanejo 
foram as que mais cresceram 
e conseguiram dinheiro para 

combater a doença. Mas não 
são só os artistas musicais que 
fazem lives semanais.

Mayra Ribeiro, do canal 
“Quem Não viu a Mayra Vê” é 
Youtuber e tem um canal que 
fala sobre equidade de gênero, 
homofobia e pessoas com defi-
ciência. Ela conta que antes da 
pandemia não trabalhava com 
lives, mas que quando a quaren-
tena começou, passou a adotar 
esse tipo de conteúdo semanal-
mente. As lives dela São feitas 
pelo instagram e geralmente 
aborda o tipo de conteúdo que 
aborda no canal, mas trazendo 

uma personalidade que fale 
sobre o mesmo assunto. Além 
disso, ela também participa de 
lives, assim como para cam-
panha Reação, que ocorreu 
recenemente..

Com o Gabriel Henrique 
do” Direito Inclusivo”, não é 
diferente. Ele é pessoa com defi-
ciência visual e tem um canal no 
youtube que fala sobre direito. 
Também não trabalhava com 
lives e agora sempre trás alguém 
para debater sobre direito e so-
ciedade nas lives do instagram.

Assim como há quem pro-
duz, também tem gente que 
começou a consumir esses 
conteúdos após a quarentena. 
Fernanda Silva, de Leme, São 
Paulo, 23, conta que para se 
distrair passou a assistir lives 
de sertanejo como de Marilha 
mendonça, Gustavo Lima en-

tre outros. “Já que não da para 
ir aos shows, assisto de casa 
mesmo.”

A questão que fica diante 
da situação em que vivemos é o 
que acontece daqui para frente?

“As lives se tornaram uma 
válvula de escape, claro, no ce-
nário da pandemia de coronaví-
rus. elas são um recurso tecno-
lógico bastante apropriado na 
quarentena, porque mantêm a 
comunicação profissional entre 
as pessoas (músicos, professo-
res, executivos, políticos, etc), 
apesar da distânciaa live tam-
bém é uma solução oportuna 
para o público, que tem mais 
uma opção de entretenimento, 
ou mesmo de continuidade de 
suas obrigações profissionais 
ou acadêmicasse esse formato 
vai continuar sendo adotado 
depois da pandemia, aí já é uma 

outra questão. como ele deixou 
de ser um recurso de exceção, 
é provável que seja visto com 
mais naturalidade em várias 
situações cotidianas.mesmo 
assim, também é previsível 
que as interações presenciais 
sejam muito mais valorizadas 
por quem experimentou o dis-
tanciamento social. as pessoas 
estão enfrentando uma over-
dose de isolamento, e podem 
ficar mais propensas, ao menos 
durante algum tempo, a não 
manter o mesmo nível de rela-
cionamento virtualentão, para 
shows e eventos, não acredito 
que as lives sejam mais que 
um complemento. será muito 
mais importante, em termos 
de negócios, do que antes, mas 
não o modelo dominante”, ex-
plica, o professor, Eduardo Rubi 
Cavalcanti. 

Lives fazem parte de 
guia de SOBREVIVÊNCIA 

sofrer mudanças após o fim da 
pandemia do Covid-19, concorda 
a consultora de etiqueta, Cláudia 
Matarazzo. Por e-mail, destaca 
que “adoramos beijinhos e 
abraços, mas a maior parte 
(das pessoas) já percebeu 
que neste momento isso não 
vai acontecer”.  Ela disse que 
será necessária a adaptação 
à nova realidade. “O que não 
quer dizer que o cumprimento 
vá ser menos caloroso. Podemos 
gesticular e sorrir com os olhos. 
Somos diferentes e continuare-
mos a ser calorosos, porém, a 
distância”, sentencia.

A linguagem corporal, em 
especial a transmitida pela face, 
é um dos meios de comunica-
ção que pode ser aprimorada 
durante a pandemia. A opinião 
é do professor em Psicologia, 
Wagner Tedesco, da Univer-
sidade Católica de Santos.  “A 

máscara impede que o outro 
veja nossa linguagem labial, 
porém os olhos dizem muita 
coisa. E a maneira como nos 
apresentamos do ponto de 
vista corporal também reflete 
muita coisa do nosso processo 
de comunicação”, explica.

O receio do contato e o 
medo do contágio contribuem 
para que as pessoas não gesti-

não conseguirá ouvir”, reforça a 
jornalista Daniela Origuela.

Conhecendo de perto a 
dificuldade enfrentada por esse 
público, a intérprete de Lingua-
gem Brasileira de Sinais (Libras), 
Janaína Luna Bretas, de 33 anos, 
explica que foi auxilia pessoas 
surdas quando precisam de al-
guém para ser seu ouvinte. Atra-
vés de amigos, encontrou másca-
ras adaptadas, que possuem uma 
área transparente permitindo a 
visualização da boca. 

De acordo com Janaína, 
existem dois tipos de surdos 
que podem ser contemplados 
com a proteção: os oralizados 
e os sinalizados. O primeiro 

grupo consegue se co-
municar por meio 
da leitura labial e, em 

alguns casos, até falar. 
Já os surdos-sinalizados, con-
versam por meio de gestos e, 
geralmente, têm a Libras como 
primeira língua. “A máscara 
especial é uma alternativa be-
néfica para todos nós”, finaliza. 

A produção de mais de 
500 máscaras foi uma forma 
de contribuir no combate da 
doença encontrada pelo diretor 
teatral, Alan Queiroz, de 31 anos.  
Reunido com os amigos, cortou e 
costurou os equipamentos a se-
rem doados ao Fundo Social de 
Solidariedade de Praia Grande. 
E para atender a uma amiga in-
térprete de Libras, encontrou na 
Internet, um modelo destinado 
ao deficiente auditivo, já que não 
havia produção local desse tipo.

Confeccionadas com teci-
do TNT e um matéria plástico 
maleável, as máscaras são cor-
tadas pelo grupo e costuradas 
pela mãe do diretor. “As nossas 
máscaras são doadas para 
pessoas surdas, intérpretes de 
libra e profissionais da saúde 
que precisam atender esse 
público. As doações eram res-
tritas a Praia Grande, agora já 
estamos enviando as máscaras 
especiais para nove Estados 
brasileiros”, comemora. 

culem tanto, o que dificulta o 
processo de comunicação. “A lin-
guagem corporal seria ideal para 

esse momento. É como se ao 
colocar a máscara existe uma 

autodefesa e não nos apro-
ximamos ou abrimos com 
receio”, diz. Para ser claro na 
comunicação e conseguir se 

expressar de maneira afetuo-
sa, Tedesco recomenda contar 

com o apoio da tecnologia para 
ligações e chamadas de vídeo, 
além de olhares carinhosos e 
palavras de afirmação.

LEITURA LABIAL
Para a comunidade de de-

ficientes auditivos a máscara é 
uma barreira que pode acarretar 
mais problemas na comunica-
ção. “É um problema para sur-
dos e mudos que fazem leitura 
labial, para pessoas que têm 
dificuldade na fala e auditiva que 
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Clubes terão de realizar partidas com portões fechados 

Eduardo Valim 
 
   O que todos esperam 
depois que a crise do 
vírus passar é que o 
mundo não seja mais o 
mesmo e o futebol 
também não. Os custos 
deverão ser 
repensados, os 
astronômicos salários, 
as investidas 
financeiras e, para 
garantir a segurança 
dos torcedores, a ideia 
das entidades do 
esporte é manter o 
público distante dos 
estádios. Federações e 
clubes na Europa e no 
Brasil já começam a 
revelar o futuro onde a 
bola vai rolar.  
 
  Um dos primeiros 
indicadores das 
mudanças no futebol é 
a retomada do 
Campeonato Alemão, 
primeiro a retornar 
desde a paralisação 
dos esportes, com 
diversas novas regras 
para os jogos.  As 
principais alterações no 
país são: os jogos 
devem ser com portões 
fechados à torcida; é 
proibido abraços 
durante as 
comemorações dos 
gols e é obrigatório o 
uso de máscaras e 
luvas recomendações 
da Organização 
Mundial da Saúde, que 
diz que os clubes 
devem testar os seus 
jogadores para Covid-
19 a cada dois dias; 
jogadores devem 
treinar separados e com 
equipamentos 
individuais; além da 
agremiação fica 
responsável por toda 
higienização diário do 

responsável por toda 
higienização diário do 
local. Entretanto, os 
jogos oficiais ainda não 
têm data para retorno. 
Assim como no resto do 
mundo, há 
preocupações entre as 
federações brasileiras, 
clubes e jogadores com 
as consequências de 
voltar às atividades. 
Entre diversas linhas de 
análise, o mais 
provável é que o 
retorno das 
competições se dará, 
em um primeiro 
momento, sem torcida 
nas arquibancadas, 
para evitar 
aglomerações. Assim é 
o consenso da 
Federação Paulista de 
Futebol e os clubes do 
Estado, o mais atingido 
pelo coronavírus, 
ajustado em reunião 
por vídeo conferência 
no mês de abril. 
 
  Nos bastidores, a 
Confederação 
Brasileira de Futebol 
(CBF), entidade 
máxima do futebol no 
Brasil, também já 
começou a discutir as 
mudanças necessárias 
para quando o esporte 
voltar a ser disputado 
no país, e a principal 
delas são jogos sem 
torcida. 
 
 Estádio vazio 

 
  Torcedor que é fiel 
não será impactado 
pelo impedimento de 
assistir jogos no 
estádio, afinal tem a 
relação histórica com o 
time do coração. É 
nisso que acredita o 
pesquisador e 
historiador, Fernando 

pesquisador e 
historiador, Fernando 
Ribeiro, especialista em 
história do esporte. O 
prejuízo será no 
envolvimento que a 
partida proporciona ao 
público. “Partidas 
decisivas, por exemplo, 
não terão mais o peso 
histórico que esses 
grandes eventos 
presenciais 
proporcionam, como a 
festa nos estádios, 
comemorações, o canto 
da torcida. A baixa 
frequência de 
torcedores nos 
estádios, antes da 
pandemia, indica que a 
medida terá 
consequências menos 
drásticas aos 
torcedores e ao 
faturamento dos clubes 
brasileiros. Estudo 
realizado pelo site de 
análises “Verminosos 
por Futebol”, com os 46 
times das principais 
divisões do país (séries 
A, B, C, D), confirma o 
distanciamento. “Por 
conta de uma série de 
fatores como valores de 
ingresso, por exemplo, 
o brasileiro já não ia 
tanto aos jogos, preferia 
acompanhar pela 
televisão ou rádio”, 
argumenta Ribeiro. O 
principal time da região, 
o Santos Futebol do 
Clube, por exemplo, 
ficou apenas em 20ª no 
ranking, com média de 
público de 12.557 
pessoas em 2019. E o 
Flamengo, primeiro na 
lista da pesquisa, que 
joga no estádio com 
maior capacidade do 
Brasil, o Maracanã 
(78.838 lugares), no Rio  
 
 

de Janeiro, teve uma 
média de apenas 
29.159 pessoas nas 
arquibancadas no 
mesmo período. Para 
se ter uma dimensão 
da diferença na taxa de 
ocupação nas arenas 
brasileiras, na 
Alemanha, a média de 
público em estádio é de 
44,5 mil pessoas, 
segundo o site oficial 
da Bundesliga. Ribeiro, 
por esse motivo, 
entende que  “na 
Alemanha e na 
Inglaterra, que têm alta 
ocupação nas partidas, 
o impacto da crise será 
maior”.  
  Na história, já houve 
uma pandemia que 
ocasionou a 
paralisação do futebol, 
mais especificamente 
em 1918. Na época, 
todos os campeonatos 
estaduais do Brasil 
foram paralisados. O 
campeonato paulista, 
principal competição 
daquela época, ficou 
sem jogos entre os 
meses de outubro e 
dezembro, por conta da 
doença que matou 
5.331 paulistas. O 
campeão daquele ano 
foi o Paulistano. “Mas 
diferentemente do 
proposto atualmente, o 
retorno contou com a 
presença do público, 
afinal eram tempos 
onde não havia 
transmissões de rádio 
ou TV e para 
acompanhar uma 
partida em tempo real, 
a única opção era ir ao 
estádio”, compara o 
historiador.  
 
Impacto cultural 
 
  No ponto de vista 
sociológico, a falta de 
público nos estádios 
também trará impacto 
cultural para sociedade 
envolvida com o 
esporte. O sociólogo 
César Agenor explica 
que a ausência dos 
torcedores pode 
inteferir na essência do 
futebol como 
conhecemos. “O 
futebol sem torcida, 
sem barulho, sem os 
fãs, ele perde um 
elemento fundamental, 
do ponto de vista da 
cultura do próprio 
esporte, e o que o torna 
encantador, que é 
justamente a presença 
humana em torno uma 
 
 
 

daquela agremiação." 
Apesar das alterações 
na regra, Agenor 
afirma que a medida 
só teria uma 
consequência cultural 
de maior relevância 
para humanidade se 
fosse adotada de 
forma definitiva. 
“Como é uma regra 
provisório por conta 
de uma pandemia, 
não terá reflexos 
muito longos. Junto 
ao prejuízo histórico e 
cultural que a 
ausência de 
torcedores nos 
estádios trará ao 
futebol, os clubes 
também terão que 
enfrentar dificuldades 
financeiras. Segundo 
o relatório financeiro 
de 13 clubes que 
disputaram série A em 
2019, a bilheteria dos 
jogos corresponde, a 
8% da receita bruta do 
futebol. No Flamengo, 
atual campeão 
nacional, esse 
percentual equivale a 
124 milhões. “A 
equação é simples: 
sem jogo, sem 
arrecadação”, afirmou 
o presidente da 
Comissão de Direito 
Desportivo da OAB 
Santos, Rafael Cobra. 
Os contratos de 
patrocínio e direitos 
de transmissão 
representam outro 
prejuízo empresarial 
do futebol. O 
advogado explica que 
tudo terá de ser 
analisado com 
cautela, já que se 
trata de uma situação 
sem precedentes. 
“Sobre os patrocínios, 
a análise dos 
contratos deve partir 
de uma relação de 
equilíbrio das partes, 
com bom senso. É 
quase lógico que as 
partes estendam o 
vínculo pelo prazo de 
suspensão das 
competições. A parte 
que se sentir lesada 
poderá recorrer ao 
poder judiciário.”  
 
Enquanto se discute 
os processos de 
segurança 
necessárias que o 
esporte terá que 
passar, não há, 
segundo a CBF, 
previsão do retorno 
das partidas e treinos 
de futebol no Brasil.  
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O 
que todos esperam depois 
que a crise do vírus passar é 
que o mundo não seja mais o 
mesmo e o futebol também 
não. Os custos deverão ser 
repensados, os astronômi-
cos salários, as investidas 
financeiras e, para garantir 

a segurança dos torcedores, a ideia das 
entidades do esporte é manter o público 
distante dos estádios. Federações e clu-
bes na Europa e no Brasil já começam 
a revelar o futuro onde a bola vai rolar. 

Um dos primeiros indicadores das 
mudanças no futebol é a retomada do 
Campeonato Alemão, primeiro a retor-
nar desde a paralisação dos esportes, 
com diversas novas regras para os jogos. 
As principais alterações no país são: os 
jogos devem ser com portões fechados 
à torcida; é proibido abraços durante as 
comemorações dos gols e é obrigatório o 
uso de máscaras e luvas para treinador e 
jogadores no banco de reservas. 

No Brasil, times como Flamengo, 
Grêmio e Internacional já retornaram os 
treinos, mas cumprindo as recomenda-
ções da Organização Mundial da Saúde, 
que diz que os clubes devem testar os 
seus jogadores para Covid-19 a cada dois 
dias; jogadores devem treinar separados 
e com equipamentos individuais; além 
da agremiação fica responsável por toda 
higienização diário do local.

Entretanto, os jogos oficiais ainda 
não têm data para retorno. Assim como 
no resto do mundo, há preocupações 
entre as federações brasileiras, clubes 
e jogadores com as consequências de 
voltar às atividades. Entre diversas li-
nhas de análise, o mais provável é que o 
retorno das competições se dará, em um 
primeiro momento, sem torcida nas ar-
quibancadas, para evitar aglomerações. 
Assim é o consenso da Federação Pau-
lista de Futebol e os clubes do Estado, 
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o mais atingido 
pelo coronaví-
rus, ajustado em 
reunião por ví-
deo conferência 
no mês de abril.

Nos bastido-
res, a Confedera-
ção Brasileira de 
Futebol (CBF), en-
tidade máxima do 
futebol no Brasil, 
também já começou a dis-
cutir as mudanças necessá-
rias para quando o esporte 
voltar a ser disputado no 
país, e a principal delas são 
jogos sem torcida.

ESTÁDIO VAZIO
Torcedor que é fiel não 

será impactado pelo impedimento de 
assistir jogos no estádio, afinal tem uma 
relação histórica com o time do coração. 
É nisso que acredita o pesquisador e his-
toriador, Fernando Ribeiro, especialista 
em história do esporte. O prejuízo será 
no envolvimento que a partida propor-
ciona ao público. “Partidas decisivas, por 
exemplo, não terão mais o peso histórico 
que esses grandes eventos presenciais 
proporcionam, como a festa nos está-
dios, comemorações, o canto da torcida.

A baixa frequência de torcedores 
nos estádios, antes da pandemia, indica 
que a medida terá consequências menos 
drásticas aos torcedores e ao fatura-
mento dos clubes brasileiros. Estudo 
realizado pelo site de análises “Vermi-
nosos por Futebol”, com os 46 times 
das principais divisões do país (séries 
A, B, C, D), confirma o distanciamento. 
“Por conta de uma série de fatores como 
valores de ingresso, por exemplo, o bra-
sileiro já não ia tanto aos jogos, preferia 
acompanhar pela televisão ou rádio”, 
argumenta Ribeiro.

O principal time da região, o San-

tos Futebol 
do Clube, por 
exemplo, ficou 
apenas em 20ª 
n o  ra n k i n g , 
c o m  m é d i a 
de público de 
12.557 pessoas 
em 2019. E o 
Flamengo, pri-
meiro na lista 
da  pesquisa , 
que joga no es-

tádio com maior capacidade 
do Brasil, o Maracanã (78.838 
lugares), no Rio Janeiro, teve 
uma média de apenas 29.159 
pessoas nas arquibancadas no 
mesmo período. Para se ter 
uma dimensão da diferença na 
taxa de ocupação nas arenas 

brasileiras, na Alemanha, a média de 
público em estádio é de 44,5 mil pesso-
as, segundo o site oficial da Bundesliga. 
Ribeiro, por esse motivo, entende que  
“na Alemanha e na Inglaterra, que têm 
alta ocupação nas partidas, o impacto da 
crise será maior”. 

Na história, já houve uma pandemia 
que ocasionou a paralisação do futebol, 
mais especificamente em 1918. Na épo-
ca, todos os campeonatos estaduais do 
Brasil foram paralisados. O campeonato 
paulista, principal competição daquela 
época, ficou sem jogos entre os meses 
de outubro e dezembro, por conta da 
doença que matou 5.331 paulistas. O 
campeão daquele ano foi o Paulista-
no. “Mas diferentemente do proposto 
atualmente, o retorno contou com a 
presença do público, afinal eram tempos 
onde não havia transmissões de rádio 
ou TV e para acompanhar uma partida 
em tempo real, a única opção era ir ao 
estádio”, compara o historiador. 

IMPACTO CULTURAL
No ponto de vista sociológico, a 

falta de público nos estádios também 
trará impacto cultural para sociedade 
envolvida com o esporte. O sociólogo 
César Agenor explica que a ausência dos 
torcedores pode inteferir na essência do 
futebol como conhecemos. “O futebol 
sem torcida, sem barulho, sem os fãs, 
ele perde um elemento fundamental, 
do ponto de vista da cultura do próprio 
esporte, e o que o torna encantador, que 
é justamente a presença humana em 
torna daquela agremiação.”

Apesar das alterações na regra, 
Agenor afirma que a medida só teria uma 
consequência cultural de maior relevân-
cia para humanidade se fosse adotada 
de forma definitiva. “Como é uma regra 
provisório por conta de uma pandemia, 
não terá reflexos muito longos. Quando 
a situação se estabilizar. Quem gosta de 
futebol vai continuar acompanhando 
os jogos em casa e voltar aos estádios.”

Junto ao prejuízo histórico e cul-
tural que a ausência de torcedores nos 
estádios trará ao futebol, os clubes 
também terão que enfrentar dificul-
dades financeiras. Segundo o relatório 
financeiro de 13 clubes que disputaram 
série A em 2019, a bilheteria dos jogos 
corresponde, a 8% da receita bruta do 
futebol. No Flamengo, atual campeão 
nacional, esse percentual equivale a 124 
milhões. “A equação é simples: sem jogo, 
sem arrecadação”, afirmou o presidente 
da Comissão de Direito Desportivo da 
OAB Santos, Rafael Cobra.

Os contratos de patrocínio e di-
reitos de transmissão representam 
outro prejuízo empresarial do futebol. 
O advogado explica que tudo terá de ser 
analisado com cautela, já que se trata de 
uma situação sem precedentes. “Sobre 
os patrocínios, a análise dos contratos 
deve partir de uma relação de equilíbrio 
das partes, com bom senso. É quase lógi-
co que as partes estendam o vínculo pelo 
prazo de suspensão das competições. A 
parte que se sentir lesada poderá recor-
rer ao poder judiciário.”

Enquanto se discute os processos 
de segurança necessárias que o esporte 
terá que passar, não há, segundo a CBF, 
previsão do retorno das partidas e trei-
nos de futebol no Brasil. 
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