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APRESENTAÇÃO 

 

 

Inequivocamente este ano de 2020 será inesquecível para todos 

aqueles que dedicam sua vida profissional ao mundo da educação. 

Infelizmente não poderemos esquecê-lo pelos avanços dos índices de 

desempenho da criançada nos exames internacionais nem pelo aumento da 

quantidade de jovens em nossas universidades, de forma a cumprirmos a 

meta do Plano Nacional de Educação. Este ano será lembrado, sempre, como 

o ano que provocou a necessidade de muitas instituições de ensino de se 

reinventarem, associada ao enfrentamento de novos desafios por parte de seus 

alunos e docentes em suas práticas pedagógicas dos cursos presenciais. 

Portanto, desde março, processos e procedimentos foram 

repensados, sempre tendo como objetivo manter a imagem institucional e a 

qualidade do ensino. Não foi fácil. E nem poderia ser. Mas para a FOCCA-

FACULDADE DE OLINDA, isso não seria impossível. Prova disso, é essa 

edição especial de sua revista científica SCIENTIA UNA, mantendo uma 

periodicidade de dezenove anos, trazendo para todos – alunos, docentes, 

funcionários e público em geral –, uma produção acadêmica voltada para 

documentar esse especial momento, com textos oriundos de pesquisas 

bibliográficas, empíricas e estudos de caso. 

Nesse sentido, essa edição explicita, de forma didática e pontual, não 

somente os impactos da pandemia causada pela Covid-19, mas as estratégias 

de reação dos setores de domínio dos nossos docentes e que permeiam a 

maioria dos nossos cursos ofertados ao longo de quase meio século: gestão de 

recursos humanos, operações logísticas, transações comerciais, gestão 

empresarial, contabilidade, assistência social e direitos humanos.  

Tenhamos uma boa leitura e um bom e profícuo aprendizado. 

 

Maria Antonieta Alves Chiappetta 

Diretora-presidente da Focca-Faculdade de Olinda 
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RESUMO 

 

Este texto tem por objetivo esclarecer a ação mediadora dos 

assistentes sociais, entre as políticas públicas, políticas sociais, 

planos, programas, projetos sociais e usuários do Serviço Social. 

Pretende enfatizar a necessidade de adequada qualificação 

profissional para consequente ação humanística e civilizatória 

em tempo de pandemia. Observa que a Covid-19 vem expondo 

 
1 Doutora em Serviço Social, mestra em Sociologia e graduada em Serviço 

Social. Coordenadora do curso de Serviço Social da FOCCA - 

FACULDADE DE OLINDA. 
2 Mestra em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável e graduada em 

Serviço Social. Coordenadora adjunta do curso de Serviço Social da FOCCA 

- FACULDADE DE OLINDA. 
3 Doutora, mestra e graduada em Serviço Social. Docente do curso de Serviço 

Social da FOCCA - FACULDADE DE OLINDA. 
4 Mestre em Gestão do Desenvolvimento Local Sustentável, licenciado em 

Geografia e especialista em Gestão Ambiental. Professor da Rede Estadual de 

Ensino de Pernambuco e do curso de Serviço Social da FOCCA - 

FACULDADE DE OLINDA. 
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com mais ênfase a desigualdade social existente no Brasil e 

contribuindo para mostrar com mais clareza a enorme 

vulnerabilidade econômica e social da maior parte da população, 

submetida à condição de extrema pobreza e de pobreza. 

Evidencia a importância dos sistemas de saúde, de assistência 

social e de outras políticas públicas e sociais. Acrescenta um 

estudo descritivo, cujos dados foram obtidos por meio da 

observação direta, participante e da ação, em hospitais onde 

trabalham assistentes sociais, consultas bibliográficas e dados 

estatísticos. O texto descreve a prática dos assistentes sociais, 

fundamentada em conhecimentos adquiridos na Academia, por 

meio de pesquisas da realidade concreta, do planejamento e da 

avaliação permanente. Demonstra que em tempo de pandemia a 

prática social produtora de conhecimento é uma oportunidade 

para o profissional de Serviço Social aplicar, por meio de sua 

capacidade intelectiva, os conhecimentos teórico-práticos e 

produzir novos conhecimentos. Em suas considerações finais 

mostra que a ciência e a tecnologia têm sido essenciais e 

indispensáveis para enfrentar essa situação de crise, de 

excepcionalidade e de enorme sofrimento social. Demonstra, 

finalmente, que o Serviço Social tem se esforçado para ser um 

agente catalisador, buscando responder às demandas imediatas 

do cotidiano e às demandas mediatas de cooperação de benefício 

mútuo, a fim de ensejar a justiça social e a redução das 

desigualdades econômicas e sociais.  

 

Palavras-chave: Covid-19. Desigualdade Social. Justiça Social. 

Serviço Social. Vulnerabilidade Econômica e Social. 
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ABSTRACT 

 

This text has as objective to clarify the mediating action of 

social assistents, among public policies, social policies, plans, 

programs, social projects and customers of Social Service. It 

intends to emphasize the necessity of the adequate professional 

qualification for consequent humanistic action and civilizing in 

time of pandemics. It observes that Covid-19 has exposed with 

more emphasis the existence of social inequality in Brazil and 

contributing to show more clearly the enormous economic and 

social vulnerability of a bigger part of the population submitted 

to an extreme condition of poverty. It evinces the importance of 

healthy systems, of social assistance, and of other public and 

social policies. It adds a descriptive study whose data were 

gotten from direct, participant observation and the action in 

hospitals where the social workers do their jobs, bibliographic 

research and statistic data. The text describes the practice of 

social workers based on knowledge they acquired in the 

Academy, by means of researches of concrete reality, of 

permanent planning and evaluation. It demonstrates that in time 

of pandemics the social practice producer of knowledge is an 

opportunity for the professional of Social Service to apply, by 

means of intellective capacity, the theoretical-practical 

knowledge, and to produce new knowledge. In its final 

consideration it shows that Science and technology have been 

essential and indispensable to face this situation of crisis, of 

exceptionality and of enormous social suffering. It demonstrates, 

finally, that Social Service has struggled to be a catalyst agent, 

searching for answering the mediate daily demands and the 

mediate demands of cooperative mutual benefit, in order to 

trigger social justice and the reduction of economic and social 

inequalities. 
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Keywords:  Covid-19. Social Inequality. Social Justice. Social 

Service. Economic and Social Vulnerability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Serviço Social é uma profissão que atua diretamente 

com as expressões da questão social. Trabalha em geral junto a 

uma população pobre e de extrema pobreza. Depara-se, nesse 

período de pandemia, com uma série de desafios do cotidiano do 

seu fazer profissional.  

Para além do processo biológico e químico, a Covid-19 

tem produzido um impacto profundo na sociedade mundial e 

particularmente no Brasil, em decorrência da enorme 

desigualdade econômica e social peculiar ao país. Esse cenário 

tem requerido respostas e compromissos sociais, inclusive de 

profissionais de saúde, como o assistente social, que tem o dever 

profissional de imprimir respostas às expressões da questão 

social que atingem a população vitimada pela COVID-19.  

Nesta crise pandêmica que o mundo vem enfrentando, 

têm sido exigidos procedimentos e protocolos indispensáveis à 

preservação da vida (conforme as cartilhas da Organização 

Mundial de Saúde, O.M.S.) voltados para um padrão de família 

com renda que, infelizmente, não corresponde à renda da 

maioria das famílias da população brasileira. 

No Brasil, existe uma população que, em 2018 atingiu a 

marca de 13,5 milhões de pessoas em situação de extrema 

pobreza segundo a Síntese de Indicadores Sociais (SIS) 

divulgada em 2019 pelo IBGE, fazendo com que o simples 

acesso à água limpa e sabão torne-se um luxo. Com isso, falar 

em isolamento social em uma Nação que registra 12,3 milhões 

de desempregados somando-se a 38 milhões de trabalhadores 
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informais (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2020) é muito 

complexo, pois implica em uma série de desafios, sobretudo 

financeiros. A maior parte da população tem sido obrigada a sair 

de casa para viabilizar sua sobrevivência e não morrer de fome, 

expondo-se ao risco de contrair a COVID-19.  

Na saúde pública, neste tempo de pandemia, os critérios 

clínicos e biológicos têm sido naturalmente os mais observados. 

O fornecimento de máscaras, álcool em gel e medicamentos 

para as famílias que necessitam do isolamento social não está 

sendo assumido como responsabilidade do Estado. Fica a cargo 

das famílias viabilizarem tais insumos e medicamentos. Ao se 

falar em isolamento social neste contexto é importante lembrar 

que parte das pessoas moram na rua e que as famílias em 

situação de extrema pobreza e pobres residem em unidades com 

1 cômodo ou cômodos de áreas restritas que impedem o 

isolamento e afastamento social. 

As expressões da questão social são acentuadas nesse 

cenário pandêmico. Questões como: violência doméstica, abuso 

contra crianças e adolescentes, população em situação de rua, 

tendem a se tornar mais frequentes. Nessa direção há que se 

fazer um questionamento acerca da situação social da população 

pobre: Estão sendo levadas em consideração com a devida 

responsabilidade as ações e medidas adotadas pelos governos no 

enfrentamento da COVID-19?  

Assim, este Artigo aborda características da realidade 

econômica e social da população regional em tempo de 

pandemia, descrevendo também os desafios profissionais do 

assistente social frente à vulnerabilidade econômica e social, 

acrescida das limitações do Sistema Único de Saúde-SUS no 

âmbito da Região Metropolitana do Recife – RMR. Discorre 
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desse modo sobre a necessidade do profissional de Serviço 

Social imprimir respostas que contribuam para soluções à 

realidade que a população está vivenciando nesta presente 

pandemia. 

 

2 O SERVIÇO SOCIAL E POLÍTICAS SOCIAIS EM 

TEMPO DE PANDEMIA  

  

O Serviço Social é uma profissão que atua diretamente 

com a população, por meio de políticas públicas para minorar as 

questões sociais, especialmente àquelas questões que atingem as 

populações em situação de maior vulnerabilidade. A 

denominação majoritariamente aceita para designar essa 

situação é: Expressões da Questão Social. As desigualdades 

geradas em decorrência da forma de organização do Modo de 

Produção Capitalista são expressões da questão social. De 

acordo com Marilda Iamamoto (2013), a questão social: 

 

[...] é indissociável da sociabilidade da sociedade de 

classes e seus antagonismos constituintes, envolvendo 

uma arena de lutas políticas e culturais contra as 

desigualdades socialmente produzidas, com o selo das 

particularidades nacionais, presidida pelo 

desenvolvimento desigual e combinado, onde convivem 

coexistindo temporalidades históricas diversas 

(IAMAMOTO, 2013, p. 330). 

É nos marcos das expressões da Questão Social que se 

encontra, como já assinalado, a vulnerabilidade social. 

Teoricamente, Cronemberge e Teixeira (2013) salientam que o 

termo nasceu a partir das reflexões de Robert Castel. Nessas 

reflexões, Castel buscou definir setores pobres que tentavam se 
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inserir em espaços de sobrevivência que estavam perdendo 

espaços de inclusão. Assim, o teórico tentava construir um 

termo que não tivesse as lacunas apresentadas pelos conceitos de 

exclusão e inclusão.  

Na contemporaneidade, a ideia de vulnerabilidade 

social orienta as políticas públicas, criando um arcabouço 

técnico-operativo que possibilita a identificação e a construção 

de estratégias de ação para que os executores das políticas 

possam minimizar as condições de precariedade vivenciadas 

pela população usuária dos serviços sociais. Esses usuários são 

atendidos pelos profissionais de Serviço Social nas diversas 

políticas públicas sociais do Estado brasileiro. O presente Artigo 

enfatizará a Política de Saúde, em especial o Sistema Único de 

Saúde – SUS, o qual trabalha juntamente com o Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS. Essa política de saúde vem 

assistindo toda população, seguindo o princípio da 

universalidade. A Política Nacional de Assistência Social – 

SUAS - vem colaborando com o SUS, recebendo as principais 

demandas advindas da população de maior vulnerabilidade, 

sobretudo durante o período atual de pandemia. A pandemia da 

COVID-19 tem acentuado no Brasil, a partir de março de 2020, 

a necessidade de maior e melhor atuação dos sistemas SUS e 

SUAS, o que tem exigido um trabalho mais intenso do Serviço 

Social. 

Nesse contexto, vale ressaltar que o aprofundamento do 

neoliberalismo em direção ao ultra neoliberalismo, 

experimentado pelo Brasil a partir de 2014, objetivou 

implementar muitas ações que atentaram contra os direitos do 

povo brasileiro. Essas ações afetaram, em especial, as políticas 

públicas e sociais que suprem os anseios de importante parcela 
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da população. A burguesia financeira liderou esse 

aprofundamento em direção ao projeto ultra neoliberal com o 

objetivo de visar promover mudanças que lhe trouxessem 

privilégios estatais, sem levar em consideração que tais 

mudanças aumentariam ainda mais as vulnerabilidades sociais 

de diversos seguimentos da população brasileira e também 

afetariam o setor empresarial não rentista, como: faculdades, 

fábricas, comércio, serviços, etc.  

Para conferir legitimidade a essa subtração de direitos 

do povo e desses setores empresariais não ligados à economia 

rentista forma-se, segundo SILVA (2019): uma “estrutura legal” 

capaz de viabilizar os projetos neoliberal e ultra neoliberal. Esse 

arcabouço legal estabelece, portanto, regras que trazem 

prejuízos às políticas públicas e sociais brasileiras. Um exemplo 

de norma-regra neoliberal surgida em 2000 que restringe o uso 

de recursos estatais estabelecendo superávits a serem atingidos 

para direcioná-los ao setor rentista é a Lei 101/2000 Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF). 

Outro exemplo mais recente de norma que visou o 

aprofundamento do neoliberalismo foi a EC 95, a qual congelou 

os “gastos” Públicos por duas décadas, fato sem precedentes 

históricos. Norma essa que tem aumentado a precarização da 

saúde, da educação, da assistência social entre outras. Observa-

se que as consequências dessa situação atingiram diretamente as 

políticas sociais. Pois ao haver uma diminuição dos recursos 

financeiros federais, estaduais e municipais disponíveis para 

aplicação nas políticas públicas e sociais estatais, houve uma 

fragilização geral na possibilidade de execução das políticas 

públicas de saúde, assistência social e educação. Houve, 

inclusive reflexos em programas, como: FIES e PROUNI. 
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Sobre a Emenda Constitucional nº 95, a qual congelou 

por 20 anos os gastos públicos. Segundo Rossi e Dweck (2019, 

p. 01)  

 

[...] o Novo Regime Fiscal implica um congelamento 

real das despesas totais do Governo Federal que 

pressupõe uma redução do gasto público relativamente 

ao Produto Interno Bruto (PIB) e ao número de 

habitantes. Ou seja, [...], os gastos públicos não vão 

acompanhar o crescimento da renda e da população.  

A subtração de recursos destinados à Seguridade Social 

afeta toda a população e torna precárias as políticas públicas e 

sociais. No Brasil, a Seguridade Social é formada pela tríade 

Previdência Social, Assistência Social e Saúde. A Previdência 

Social com caráter contributivo; a Assistência Social, cujas 

ações são pensadas em termos de garantias de cidadania sob a 

vigilância do Estado, Estado este a quem cabe à universalização 

da cobertura e do acesso aos serviços e programas; e, por fim, a 

Saúde, regulamentada pela Lei 8.080/1990, a qual estabelece, 

entre outras coisas, a organização e funcionamento do Sistema 

Único de Saúde (SUS), o qual tem caráter não contributivo e 

universal. 

A EC nº 95 recaiu diretamente sobre as políticas de 

Assistência Social e Saúde. Tais políticas organizam-se em 

Sistemas os quais, desde a Constituição Federal de 1988, 

organizam-se por meio dos princípios de hierarquização e 

descentralização, objetivando atender as particularidades 

territoriais e a participação popular para o controle social. 

Assim, em momentos de crise, espera-se que tais sistemas sejam 

bem geridos e possam atender as demandas das populações 
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usuárias, em especial, daquelas mais vulneráveis, principais 

usuárias do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), por 

exemplo.  

No que se refere à saúde, Rossi e Dweck (2019) 

salientam que em 2017 e 2018, ofereceu-se um mínimo de 15% 

da receita líquida para saúde, todavia, este valor sofreu 

compressão, visto que o estabelecimento do teto dos gastos 

públicos implicou na redução de outros gastos para ampliação 

dos investimentos na saúde e na educação. 

Ao se mencionar as políticas públicas e sociais acima é 

importante lembrar outros princípios que as regem e que são 

diretamente impactados pela EC nº 95 e que, por conseguinte, 

afetam a população usuária dos serviços públicos. A 

hierarquização e a regionalização, estabelecidas pelo SUAS e 

pelo SUS, têm por intuito, como já falado, atender às demandas 

particulares dos territórios e também a organização e a gestão 

orçamentária das políticas em seus diferentes níveis, a saber: 

União, Estados e Municípios.  

Salvador (2012) relembra que o orçamento público é 

espaço de luta política, no qual a sociedade, em suas diferentes 

forças e representatividades, busca assegurar respostas às 

demandas de seus grupos e comunidades. No entanto, o mesmo 

autor salienta as particularidades no Brasil, inclusive no que diz 

respeito ao orçamento público: de acordo com o estudioso, aqui 

no Brasil o fundo público deveria promover a diminuição das 

desigualdades sociais, serve, entretanto, de instrumento de 

fortalecimento do capital internacional. 

Há uma mudança no modo como o Estado brasileiro 

vem pensando o orçamento público. Isto é reflexo do avanço da 

burguesia financeira sobre as instâncias estatais. 
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Simultaneamente se observa um novo modo dos movimentos 

sociais fazerem frente a tais investidas. Essas mudanças vêm 

ocasionando maior fragilidade das ações de serviços públicos e 

sociais, inclusive da assistência à saúde e à assistência social. 

Portanto, verifica-se que a Emenda Constitucional 

submete a população a vinte anos de decréscimo de melhoria 

nas ações de serviços públicos e sociais, seja na assistência 

social, seja na assistência à saúde, o que vem acarretando, em 

tempo de crise de porte pandêmico, uma insegurança e 

vulnerabilidade socioeconômica sem precedentes neste século 

XXI.  

 

3 OS DESAFIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DO 

RECIFE 

 

Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação (SEDUH), a Região Metropolitana do Recife (RMR) 

é composta por 15 municípios: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo 

de Santo Agostinho, Camaragibe, Goiana, Igarassu, Ilha de 

Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos Guararapes, 

Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata. A 

Região Metropolitana do Recife está situada na segunda 

colocação no ranking do IBGE (2012) quanto ao PIB 

nordestino, atrás apenas da Região Metropolitana de Salvador – 

BA. Esta riqueza está concentrada em um arco de 300 

quilômetros em torno da capital pernambucana, articulando um 

grande mercado consumidor regional. De acordo com dados do 

Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 

Metropolitana do Recife (PDUI-RMR) da SEDUH-PE, a RMR 

possui uma população estimada (em 2018): 4.054.866 (42,7% 
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da população pernambucana) e uma área de 3.207,54 km² 

(3,3% área de PE). 

Em um levantamento realizado pelo programa Cidades 

Sustentáveis chamado Mapa da Desigualdade entre as Capitais 

Brasileiras – COVID-19 foram mostrados dados e indicadores 

das 26 capitais brasileiras, relacionando o Novo Coronavírus 

(Sars-CoV - 2) com as desigualdades econômicas e sociais, da 

população. O levantamento evidenciou que a falta de 

equipamentos públicos tem demostrado a fragilidade das cidades 

e regiões dos estados. 

Nessa direção, ainda segundo o Programa Cidades 

Sustentáveis (2020), a capital pernambucana aparece diversas 

vezes com os piores indicadores de infraestrutura e renda: 

desigualdade de renda (0,63 – índice de Gini); pobreza (31% 

vivem com menos de US$ 5,50 por dia); e, moradia precária 

(292 incidências de casos por 100 mil habitantes, o que equivale 

a 23 % da população recifense. 

Assim, o impacto da COVID-19 e as causas 

estruturantes das desigualdades mostram que existe uma relação 

entre o enfrentamento da pandemia e as expressões da questão 

social, visto que as duas capitais mais desiguais do Brasil 

(Belém-PA e Recife-PE) apresentaram a maior quantidade de 

mortes por 100 mil habitantes) e maior taxa de incidência do 

novo Coronavírus. (PROGRAMA CIDADES 

SUSTENTÁVEIS, 2020) 

A RMR tem um PIB alto para o Nordeste. Contudo, 

apresenta uma das maiores desigualdades sociais do Brasil, com 

destaque para a má distribuição de renda, assentamentos 

precários, falta de saneamento, degradação ambiental, 

desmatamento, poluição das águas, poluição do solo, conforme 
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dados da própria Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação. 

As desigualdades sociais apresentadas nessa região não 

são, no entanto, um aspecto exclusivo do Nordeste e muito 

menos da Região Metropolitana do Recife, apesar de que essa 

região possui a capital mais desigual do Brasil, que é a cidade do 

Recife (IBGE, 2010). O estado de Pernambuco está entre os 

cinco estados mais desiguais do Brasil, de acordo com os 

cálculos da Oxfam Brasil, que teve como base o IBGE/PNAD 

contínua anual 2016 e 2017. 

A Oxfam Brasil ainda aponta que, em 2017, os seis 

maiores bilionários do País juntos possuíam riqueza equivalente 

à da metade mais pobre da população. No início desse mesmo 

ano, 16 milhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza. 

Entre os países que possuem dados disponíveis, o Brasil é o 

terceiro pior índice de GINI na América Latina, atrás apenas de 

Colômbia e Honduras. No último Relatório de Desenvolvimento 

Humano do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o Brasil é o 10º país mais desigual 

do mundo, em um ranking de mais de 140 países, sendo um país 

com desigualdade extrema. Para se ter ideia de tamanha 

desigualdade em relação à renda, o 1% mais rico da população 

recebe, em média, mais de 25% de toda a renda nacional, e os 

5% mais ricos possuem o mesmo que os demais 95%. 

Essa desigualdade é acentuada pela precariedade dos 

serviços essenciais e dos equipamentos urbanos, por exemplo: 

moradia, transporte público, saneamento (água potável e 

tratamento de esgoto) educação pública de qualidade assistência 

à saúde insuficiente, etc., fato que vem gerando uma maior 

dificuldade no controle e enfrentamento das doenças 
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infectocontagiosas, como a COVID – 19. O Brasil está diante de 

um desafio civilizatório que requer esforços para haver mudança 

de ser e estar no mundo. O advento da pandemia da COVID-19, 

dentre outras coisas, evidenciou ainda mais as possíveis 

consequências que poderão advir, resultantes da precariedade 

das condições de vida da população mais empobrecida. 

Os grupos que se encontram em situação de risco e/ou 

vulnerabilidade social vêm sendo os mais afetados pela 

pandemia. Pode-se exemplificar tais grupos como: a população 

em situação de rua, a população com deficiência física ou 

mental, os trabalhadores informais, os indígenas, os 

quilombolas, os catadores de lixo, os refugiados, os ribeirinhos, 

as pessoas com doenças crônicas ou autoimunes, os idosos que 

estão morrendo em maior quantidade e outros que não têm tido 

uma assistência adequada. 

A interface das expressões da questão social com esta 

pandemia, particularmente na Região Metropolitana do Recife, 

neste tempo presente demonstra que o maior número de casos da 

COVID-19 está localizado nos municípios com menor renda 

familiar per-capita e nos bairros mais pobres das cidades. O que 

indica que no Recife e Região Metropolitana há uma inter-

relação entre a pobreza e o aumento dos casos da COVID-19. 

A desigualdade econômica e social produzida pela 

concentração de riqueza geradora da desigualdade e injustiça 

social tem sido determinante, haja vista que ao longo do tempo 

se observou que o quadro que existiu no início da pandemia no 

Recife e na Região Metropolitana registrou uma maior 

concentração de casos da COVID-19 nos bairros mais ricos 

habitados por pessoas que viajaram ao exterior e que, 

posteriormente, a disseminação da pandemia se inverteu, 
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atingindo os bairros mais pobres, sobretudo em relação à 

letalidade. 

A partir da análise de mapas fornecidos pelo Instituto 

para a Redução de Risco e Desastres – PE (Fig. 1) é possível 

visualizar a relação da desigualdade social com os casos da 

COVID-19. Os dados foram atualizados em 24/07/2020 

(Formsus/SEVS/SES – PE, 2020). 

 

Fig. 1- – Distribuição Geoespacial dos casos confirmados de COVID-19 

em Relação à Renda Familiar Média na Região Metropolitana do Recife 

 

 

Fonte: IRRD-PE (2020) 

 

 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 9- 38 Out 2020 24 

A partir da Renda Média Familiar (RMF), um dos 

indicadores que medem a desigualdade social, como a nota 

técnica do instituto indica, há um número maior de casos 

confirmados da COVID-19 nos municípios da Região 

Metropolitana com renda média familiar menor que 2,07 

salários mínimos (SM). 

Se for feita a comparação com o mapa do dia 

25/03/2020, quando a maioria dos casos da COVID-19 estava 

concentrada na capital, verifica-se que os casos eram notificados 

em maior parte nos bairros de renda média familiar maior que 

4,24 SM. É importante salientar que naquela data foram 

confirmados em Pernambuco: 3 casos em Jaboatão dos 

Guararapes, 2 em Olinda, 30 no Recife, 1 em Caruaru, 1 em 

Belo Jardim, 1 em Petrolina, 1 de outro estado e 3 de outro país. 

Como se pode observar no mapa abaixo (fig. 2): 

 

Fig. 2 - Casos Confirmados de COVID-19 com relação à Renda Familiar 

Média na Cidade do Recife 

 

Fonte: IRRD-PE (2020) 
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No caso do Recife, é importante salientar que a maioria 

dos casos confirmados, segundo levantamento do IRRD – PE, 

ainda ocorre nos bairros de maior Renda Média Familiar (RMF), 

bairros que possuem renda maior que 4,24 SM com 61,65% dos 

casos, contra 31,13% dos casos, nos bairros com RMF menor 

que 2,90 SM. 

No entanto, ao se analisar os percentuais da Taxa de 

Letalidade no Recife, os maiores números estão localizados em 

bairros onde a maioria da população é de baixa renda, a saber: 

Mustardinha, Coqueiral, Totó, Brejo de Beberibe e Cabanga, 

como nos mostra o mapa a seguir (fig. 3). 

 
Fig. 3 - Distribuição da Taxa de Letalidade por SRAG pela 

Contaminação do COVID-19 na Cidade do Recife 

 

Fonte IRRD-PE (2020) 
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A relação com a Renda Média Familiar pode ser 

averiguada no mapa 2, onde se observa que o bairro 

Mustardinha possui uma RMF entre 2,74 e 2,90 SM; Coqueiral 

possui uma RMF entre 2,74 e 2,90 SM; Totó possui uma RMF 

entre 2,74 e 2,90 SM; Brejo de Beberibe RMF entre 2,56 e 2,73 

SM e Cabanga possui uma RMF entre 2,56 e 2,73.  

Verifica-se com isso uma inter-relação entre a Renda 

Média Familiar e a letalidade da doença, sendo, portanto, a 

doença muito mais letal entre as pessoas pobres e de extrema 

pobreza. Observe-se que as pessoas com baixa renda têm, em 

consequência da escassez de recursos, condições de vida muito 

difíceis: moradia precária, insuficiência de abastecimento d’água 

e saneamento básico e em regra se submetem a condições menos 

dignas de trabalho. Tudo isso contribui para que as pessoas 

contaminadas, pertencentes a essa faixa de renda, evoluam para 

a forma mais letal da doença. 

Problemas antigos como: fome, desemprego, habitação 

precária, falta de saneamento básico e de infraestrutura, além de 

insuficiente apoio às políticas públicas e sociais de saúde, 

educação, assistência social, entre outras, atingem a população 

em situação de risco ou de vulnerabilidade social. Esses 

problemas colocam com clareza as marcas da desigualdade 

social. Marcas estas que vêm sendo mitigadas por meio de 

políticas emergenciais administradas estrategicamente por 

órgãos de políticas setoriais. 

O enfrentamento preventivo da COVID-19 na RMR 

vem sendo realizado de modo insuficiente. Apesar das 

autoridades de saúde solicitarem e apelarem para o cumprimento 

do isolamento social, do distanciamento social, do uso de 

Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, como: máscaras e 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 9- 38 Out 2020 27 

orientação para a higienização com antissépticos, como: álcool 

70%, essas autoridades parecem esquecer ou desconhecer que 

essas exigências, apelos ou orientações para terem pleno 

atendimento, deverão ser, precedidas anteriormente, por uma 

renda mínima para toda população que necessite, a fim de suprir 

a necessidade de sobrevivência e garantir o isolamento social e 

demais recomendações para prevenção de contágio. Por falta 

dessa renda mínima, de condições dignas de vida e pelo acesso 

precário aos bens e serviços dispostos pelas políticas públicas e 

políticas sociais, a população vulnerável tem sido obrigada a se 

sujeitar ao perigo e ir para a rua angariar dinheiro para 

sobreviver. Usar diariamente transporte coletivo superlotado e 

dividir um espaço minúsculo de moradia com várias pessoas é 

uma imposição da realidade de pobreza e extrema pobreza 

inerente a sua condição de vida. 

O seletivo e insuficiente auxílio emergencial não tem 

abrangido toda população que dele necessita. Não houve 

também esforços efetivos para garantir a sobrevida de 

estabelecimentos empresariais de pequeno e médio porte, 

parados e aos empregos por eles gerados, o que afeta as pessoas 

que deles dependem. Assim, se faz necessário apoio à base 

empresarial para que essa base suporte paralisada esse período 

de estagnação econômica, sem sentir a necessidade imperativa 

de funcionar e assim acabar por expor a vida das pessoas para 

salvaguardar a própria sobrevivência. 

O enfrentamento da COVID-19 na RMR, no que tange 

à assistência aos doentes, vem sendo realizado por meio do 

SUS, Sistema Único de Saúde. O SUS é um sistema universal, 

integrado e descentralizado que foi criado pela Lei 8.080-90, em 

cumprimento à Constituição de 1988. Esse Sistema tem sido da 
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maior importância para a assistência à saúde no Brasil, com 

especial destaque para o seu inequívoco protagonismo no 

enfrentamento da pandemia. No entanto, a escassez de recursos 

destinados ao sistema de saúde, assim como a insuficiência de 

apoio a ele, tem produzido muitos problemas que não são 

intrínsecos à sua hígida e robusta estrutura. Dentre esses 

problemas, é crucial destacar aqueles que se referem à 

inobservância do princípio da descentralização do sistema. Em 

decorrência desse problema referente à descentralização, tem 

ocorrido com frequência o Tratamento Fora de Domicílio 

(TFD). Isto é, os pacientes são deslocados de seus municípios 

para municípios maiores para fazer exames e tratamentos de alta 

complexidade. Isso sobrecarrega a infraestrutura de saúde dos 

grandes centros urbanos ao mesmo tempo que gera gastos e 

riscos desnecessários por conta do deslocamento dos pacientes 

de suas localidades originárias. 

O conceito amplo de saúde busca garantir a proteção 

social de todos e assim minorar os problemas enfrentados pela 

população. Desse modo, quando é assegurada a assistência à 

saúde em seu sentido amplo, o Estado cumpre o seu dever 

constitucional e a população tem seu direito à saúde garantido. 

Nesse contexto caótico de pandemia, há dois campos 

em disputa evidente: de um lado, uma tentativa negacionista 

visando minimizar os efeitos letais da COVID-19, expondo a 

população ao risco, negando as discussões científicas e 

valorizando o lucro em detrimento da vida.  

De outro lado, a tentativa de obedecer às 

recomendações científicas visando dar importância devida à 

doença, tentando proteger a população dos riscos, colocando a 
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vida como bem maior e enfrentando os efeitos nocivos da 

pandemia. 

As populações que aderem ao negacionismo são 

aquelas que em geral têm pouco conhecimento científico e 

minimizam as consequências maiores dessa desinformação. 

Recaem então sobre a população com pouco acesso às riquezas 

socialmente produzidas pelo trabalho a maior contaminação e 

letalidade. 

Nesse contexto, a população mais esclarecida luta 

contra medidas governamentais que a expõem ao risco 

pandêmico e também contra medidas que oprimem, ainda mais, 

as pessoas já fragilizadas. Como exemplos de medidas que 

oprimem as pessoas já fragilizadas, pode-se citar: a reforma da 

Consolidação das Leis do Trabalho, a C.L.T ou reforma 

trabalhista, a reforma da Previdência Social e a Emenda 

Constitucional 95 que, ao congelar por vinte anos os 

investimentos em políticas públicas e políticas sociais, torna 

mais precária a educação, a assistência à saúde, a assistência 

social, o saneamento e a economia de modo geral.  

 

4 O SERVIÇO SOCIAL NA PANDEMIA DA COVID-19: 

ENTRE EMBATES, LUTAS, RESISTÊNCIAS E 

CONQUISTAS – O FAZER PROFISSIONAL NA SAÚDE 

 

  As realidades social e econômica expostas neste Artigo 

conduzem e exigem a atuação do Serviço Social para catalisar o 

acesso aos direitos sociais e favorecer sua garantia à população. 

Essa atuação se configura como ação mediadora entre as 

políticas sociais, facilitando o acesso a essas políticas. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 9- 38 Out 2020 30 

É nas expressões da questão social que surgem a 

atuação profissional do assistente social. Neste ano (2020), com 

o agravamento destas expressões frente à pandemia da COVID 

19, a RMR teve um maior ritmo de contratação de assistentes 

sociais no período de março/2020 a julho/2020. Em 

levantamento5 realizado nos principais sites destinados à 

divulgação de concursos e seleções públicas, no período de 

18/03/2020 a 28/07/2020, tem-se observado os dados seguintes 

relativos às contratações temporárias via seleção pública 

simplificada (Quadro I):  

 

Quadro I – Vagas por Município 

MUNICÍPIO VAGAS 

Abreu e Lima 04 

Araçoiaba 03 

Cabo de Santo Agostinho 12 

Goiana 05 

Ilha de Itamaracá 02 

Jaboatão dos Guararapes 06 

Moreno 04 

Paulista 07 

São Lourenço da Mata 10 

Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco/GERES I6 60 

Recife 03 

Secretaria Executiva de Ressocialização do Estado de Pernambuco 

(SERES) 

09 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude 

(SDSCJ)/RMR.  

03 

TOTAL DE VAGAS 125 

Fonte: Elaboração dos autores, com base em sites de seleção (2020) 

 
5 Não foram contabilizadas vagas para cadastro de reserva, apenas de 

contratação imediata frente ao enfrentamento da pandemia. 
6 As cidades que compreendem a GERES I são: Abreu e Lima, Araçoiaba, 

Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Chã Grande, Chã de Alegria, Glória 

de Goitá, Fernando de Noronha, Igarassu, Ipojuca, Itamaracá, Itapissuma, 

Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Pombos, Recife, São 

Lourenço da Mata e Vitória de Santo Antão. 
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Nessa pandemia, o profissional de Serviço Social se 

defronta com várias questões que requerem uma atuação 

direcionada ao atendimento das necessidades do usuário, em um 

contexto bastante adverso de retrocesso de direitos e de 

descontinuidades de políticas públicas e políticas sociais, planos, 

programas e projetos.  

Com a suspensão das atividades econômicas não 

essenciais, a população em situação de risco e vulnerabilidade 

hoje vive em um cenário de 12,3 milhões de desempregados 

somando-se a 38 milhões de trabalhadores informais, os quais 

têm que lidar com o sucateamento das políticas públicas, 

inclusive, de saúde. (AGÊNCIA IBGE NOTÍCIAS, 2020) 

Neste cenário de pandemia, o assistente social vem 

enfrentando desafios diversos, principalmente no que tange às 

políticas de saúde e assistência social. Isto vem exigindo do 

profissional de Serviço Social estratégias imediatas de ação. 

Faz-se necessário também ultrapassar a imediaticidade da ação. 

E agir, portanto também em ações mediatas, o que representa 

um maior desafio à capacidade crítica intelectiva do assistente 

social neste momento contemporâneo de pandemia.  

As dificuldades pertinentes à política de saúde durante 

esta pandemia tornam-se ainda mais agudas, posto ter havido 

um grande aumento na demanda por assistência à saúde. 

Acresce a isso o fato de que o desconhecimento acerca da 

doença desafia os profissionais de saúde. Essa situação crítica é 

mais um desafio enfrentado pelo sistema, visto que há uma 

histórica precarização do SUS por falta de recursos e apoios a 

ele destinados. Para mitigar essa dificuldade observa-se 

presentemente acentuada necessidade de uma gestão mais 

democrática no sistema, especialmente nas unidades de saúde do 
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SUS, para garantir que sempre seja promovido o respeito ao 

usuário e aos profissionais da saúde. A gestão deve ser 

compartilhada nas unidades de saúde e em todo o sistema. 

Assim, tornar-se-á mais possível garantir os direitos no trabalho 

cotidiano dos profissionais de saúde e particularmente do 

profissional do Serviço Social, para ensejar a garantia dos 

direitos dos usuários e de seus familiares. 

Além dos problemas e possíveis soluções acima 

citadas, há, nesse período pandêmico, problemas administrativos 

relacionados às rotinas e fluxos qualificados. Esses problemas 

na racionalidade administrativa ligados às rotinas e fluxos fazem 

com que muitas vezes os familiares que buscam esclarecimentos 

específicos, sobre o quadro clínico dos seus parentes fiquem 

sem a devida orientação e informação sobre seus parentes 

doentes. A isso se somam o medo dos profissionais de saúde de 

se exporem à doença, inclusive pela dificuldade inicial que se 

apresentou de insuficiente acesso a Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) para uso por esses profissionais. 

Direito básico como o direito à informação é algo que 

deve ser reafirmado e garantido diariamente para que as 

dificuldades por que passa o sistema sejam mitigadas. 

A responsabilidade por dar informações sobre o estado 

clínico do usuário e/ou sobre o óbito é, em geral, indevidamente 

atribuída ao Serviço Social. Essa responsabilidade, no entanto, 

não é do escopo profissional e não há respaldo técnico-

operativo, ético-político e teórico-metodológico que faculte tal 

atribuição. Quando o profissional de Serviço Social cumpre tal 

atribuição, é comum que os familiares dos usuários expressem a 

necessidade de obter maiores detalhes médico-científicos. 

Porém esses detalhes somente são passíveis de serem fornecidos 
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por profissionais para tal habilitados. Como não é possível ao 

Serviço Social satisfazer tal necessidade, os familiares dos 

usuários, muitas vezes, dirigem-se à ouvidoria do SUS como 

procedimento para satisfação de suas necessidades de 

informação. A consequência disso é imprevisível, podendo gerar 

processo de natureza administrativa ou judicial.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto neste Artigo, ao se fazer a interface da 

pandemia com as desigualdades sociais na RMR, é possível se 

observar que, no presente, os bairros com maior incidência e 

letalidade de casos da COVID-19 são os mais pobres. E 

também, é possível constatar que os municípios da Região 

Metropolitana que apresentam índices de pobreza de mais baixa 

renda familiar, são os mais atingidos pela pandemia.  

No âmbito do Serviço Social, as políticas de Saúde e de 

Assistência Social são as duas políticas mais utilizadas no 

enfrentamento da pandemia.  

Na assistência à saúde, historicamente, vem se 

configurando a escassez de recursos destinados à política de 

saúde e, por conseguinte, ao Sistema Único de Saúde, isso expõe 

a política e o sistema à precarização. Apesar dessas 

adversidades, o SUS, por ter robustez em seus alicerces tem sido 

o grande protagonista do enfrentamento da pandemia, pois sem 

ele seria estabelecido o caos absoluto na saúde do país. 

Para melhor atender aos casos da COVID-19, houve, 

dentre inúmeras outras iniciativas emergenciais, a ampliação do 
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número de leitos e de Unidades de terapia Intensiva – UTIs na 

Região Metropolitana do Recife. 

Diante do exposto, resta claro a necessidade de que os 

profissionais de Serviço Social, diante de tantos desafios se 

utilizem da fundamentação teórico-metodológica, específicas 

para melhor responder às demandas imediatas que surgem no 

cotidiano profissional. Isso possibilita adequada aplicação dos 

conhecimentos teóricos adquiridos por meio da capacidade 

intelectiva desses profissionais. Desse modo, o Assistente Social 

pode fazer as reflexões e aprofundamentos necessários para um 

maior aprimoramento da ação profissional.  

Observa-se, então que o Serviço Social nesse período 

em que a pandemia se estabeleceu no Brasil, a Região 

Metropolitana do Recife precisou se readaptar no seu campo de 

intervenção, tornando-se necessário criar novos planejamentos e 

novas rotinas de trabalho. 

É importante registrar que aquelas unidades de 

assistência à saúde da R.M.R. que antes não eram uma 

referência em doenças contagiosas precisaram se readaptar, 

cabendo ao Serviço Social defender os usuários e seus familiares 

em muitas situações, fazendo questionamentos sobre 

determinados procedimentos administrativos a fim de garantir os 

direitos no cenário de mudanças.  

Quanto aos processos de trabalho, o Serviço Social 

promoveu modificações nas suas estratégias, táticas, ações e 

rotinas. A prática social multiprofissional e interdisciplinar 

tornou-se mais necessária e urgente no processo de atendimento 

às demandas surgidas. 

Como foram identificadas fragilidades nos processo de 

trabalho, essa realidade conduziu toda a equipe de saúde das 
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unidades a refletir acerca desses processos de trabalho e 

estabelecer a inter-relação entre as diversas categorias 

profissionais. Apesar de todo esse esforço o direito à informação 

dos usuários, como descrito antes neste Artigo, foi o mais 

violado e muitas vezes foi tratado como um favor. Esse foi um 

dos maiores desafios na ação cotidiana do trabalho do assistente 

social nesse processo, a fim de garantir os direitos da população. 

Assim, o Serviço Social foi estabelecendo estratégias e 

objetivos que vêm facilitando ações para uma melhor resposta às 

necessidades deste momento de crise no campo da saúde. 

Delimitar com mais pertinência o espaço social e ocupacional do 

Serviço Social nesta pandemia vem fortalecendo sobremaneira a 

profissão e tem sido fundamental para melhorar a urgente e 

imprescindível necessidade de garantir o atendimento adequado 

aos enfermos e seus familiares. Finalmente é importante 

registrar que o Serviço Social; por ser, em seu substrato, uma 

ação humanística e civilizatória; tem ainda necessidade de 

cotidianamente enfrentar novos desafios numa realidade de 

desigualdade social. Essa desigualdade social se deu, 

particularmente no Brasil por ter sido um país construído, a 

partir do século XVI, sob um regime colonial e escravocrata, 

colonização e escravidão estas instaladas e pertinentes também à 

área geográfica na qual se situa Pernambuco e R.M.R. Esta 

característica histórica tornou o Brasil um dos países mais 

desiguais do planeta. Consequentemente, esse legado, deixado 

pelo modo de produção escravista, naturalizou a extrema 

desigualdade econômica e social do seu povo.  

Essa realidade desigual se estende por todos os estados 

da Federação. O Brasil vem exigindo ao longo do tempo um 

esforço sobre humano da sua população pobre e abaixo do nível 
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de pobreza para garantir sua sobrevivência. Passou a exigir 

cotidianamente um trabalho extenuante e perigoso da população 

pobre e abaixo do nível de pobreza para que garanta sua 

sobrevivência, inclusive em tempo de pandemia.  

O Serviço Social, diante dessa realidade concreta, tem 

buscado cotidianamente enfrentar os enormes desafios que se 

apresentam. Tenta constantemente melhorar o fazer profissional 

dos assistentes sociais. Busca se orientar na direção de ocupar 

seu espaço profissional atuando em suas especificidades com a 

bússola orientada para a cooperação fraterna e solidária, dirigida 

para a justiça social e o bem comum de todos no sonho ideal da 

virtude, da ética, da paz do bem e da felicidade humana como 

diziam os filósofos gregos: Sócrates, Platão e Aristóteles e seus 

seguidores humanistas de todos os tempos. Acrescente-se 

finalmente que o Brasil tem uma das maiores economias 

capitalista do mundo e que a renda mínima para todos que 

precisam é possível. 
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RESUMO  

 

Em um contexto geral no Brasil, o empreendedor tem 

dificuldade de se inserir e se manter no mercado, isso se dá 

muitas vezes por falta de preparação daquele que deseja atuar na 

área profissional O que pode se tornar mais difícil se existir um 

preconceito instalado na população, como no caso do 

preconceito racial com as pessoas de cor preta. O presente 

Artigo tem como tema o afroempreendedorismo e as práticas de 

controle gerencial dentro do contexto da pandemia, fazendo um 

estudo de caso da Feira “Jeito Xambá de Ser”, localizada na 

cidade de Olinda. O Artigo analisa a diferença entre o 

Afroempreendedorismo e o empreendedorismo, bem como as 

motivações que levam um indivíduo a empreender. O estudo 

tem como objetivo geral identificar o uso, a importância e o 

conhecimento sobre as práticas de contabilidade gerencial 

utilizada por afroempreendedores da Feira “Jeito Xambá de Ser” 
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durante a pandemia. Os objetivos específicos são: identificar 

quais práticas de controle gerencial os afroempreendedores 

utilizam com maior frequência, avaliar o conhecimento técnico 

que possuem sobre práticas de controle gerencial, analisar os 

fatores motivadores para empreender e como a pandemia 

impactou a produção/demanda de seus produtos/serviços. 

 

Palavras-chave: Afroempreendedorismo. Contabilidade 

Gerencial. Controle Contábil. Empreendedorismo. Novo 

Coronavírus. 

 

ABSTRACT 

 

In a general context in Brazil, the entrepreneur has difficulty to 

insert and maintain oneself on the market. This is usually due to 

the lack of preparation of the one who wants to act on the 

professional area, what can become more difficult if there is an 

installed prejudice in the population, as it is the case of racial 

prejudice with black people. The present Article has as theme 

the afro-entrepreneurship and the practices of management 

control in the context of pandemics, carrying out a case study at 

“Xambá Way of Being” fair, located in Olinda city. The article 

analyzes the difference between afro-entrepreneurship and 

entrepreneurship, as well as the motifs that take the individual to 

undertake business. The study has as general goal to identify the 

use, the importance, and the knowledge about management 

accounting practices utilized by afro-entrepreneurs of “Xambá 

Way of Being” fair, during the pandemics. The specific 

objectives are: identify what are the management control 

practices the afro-entrepreneurs use more frequently, analyze the 
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motivating factors to undertake business, and how the pandemic 

impacted the production/demand of their products/services. 

  

Keywords:  Afro-entrepreneurship. Management Accounting. 

Accounting Control. Entrepreneurship. New Coronavirus. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo foi realizado na Feira “Jeito Xambá de Ser”, 

situada no bairro de São Benedito, na cidade de Olinda, tendo 

como público alvo os afroempreendedores que expõem seus 

produtos e oferecem seus serviços na feira.  

Para Tavares et al (2018), os afroempreendedores têm 

na base de seus relacionamentos a filosofia africana chamada 

UBUNTU, 3 filosofia esta existente em vários países do 

continente africano e que foca nas alianças e relacionamentos de 

uma pessoa com a outra. Esta filosofia tem sido a base para a 

criação de redes destinadas a afroempreendedores em todo o 

Brasil, como a Feira “Jeito Xambá de Ser”, um espaço 

colaborativo, de economia criativa e que também trabalha o 

empreendedorismo social. 

A Feira “Jeito Xambá de Ser”, surgiu em dezembro de 

2016, e desde sua criação, ocorre bimestralmente, contando 

atualmente com trinta empreendedores, sendo vinte desses 

 
3 Consiste de duas palavras em uma só. O prefixo ubu- e o radical -ntu-, Ubu 

evoca a ideia de ser, em geral. Este conceito ético enfatiza as alianças entre as 

pessoas e as relações entre elas. Na tradução para o português, ubuntu seria 

“humanidade para com os outros”. Uma pessoa com ubuntu tem consciência 

de que é afetada quando seus semelhantes são diminuídos, oprimidos. – De 

ubuntu, as pessoas devem saber que o mundo não é uma ilha: “Eu sou porque 

nós somos” (SANTOS, 2009).  
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empreendedores que se identificam como afroempreendedores. 

Entre o período de realização das edições da feira, é realizada 

uma versão reduzida, no Terreiro Santa Bárbara – Ilê Axé Oyá 

Meguê, da Nação Xambá, fundado em junho de 1930.  

A Feira iniciou-se pequena, sem apoio financeiro, 

contando com apoio do Terreiro e muita vontade por parte de 

seus idealizadores, que tinham como motivação valorizar os 

artesãos locais, e atrair artesãos de fora da comunidade, e que 

atualmente tem apoio da comunidade em que está inserida, é 

patrocinada por negócios locais, recebem incentivos do Terreiro 

e tem registro na prefeitura regularizando sua execução. O 

Terreiro já sofreu violenta repressão policial, tendo inclusive 

que realizar suas atividades a portas fechadas, A Feira e o 

Terreiro compartilham não apenas o nome, mas sim uma 

história de luta e resistência étnica e cultural, uma história 

puramente preta.  

Sendo composta majoritariamente por 

microempreendedores não formalizados, a feira é não só um 

espaço para realização de transações, mas também para 

subsistência, resistência e propagação de uma cultura.  

O atual contexto mundial, a valorização étnica do 

indivíduo, sua identidade, e o combate ao preconceito e 

discriminação, torna favorável que determinados estratos da 

sociedade que antes eram invisíveis socialmente, torne-se 

atuante e protagonista da própria história. Dentro desse 

contexto, surge o afroempreendedorismo. 

No entanto, toda essa construção econômica, encontrou 

um obstáculo: a pandemia global do novo coronavírus. Como 

um modelo de negócio que depende basicamente da circulação 

de pessoas iria persistir diante de uma doença cuja principal 
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forma de prevenção é evitar a aglomeração e circulação de 

pessoas? A alternativa encontrada foi a divulgação por meio das 

redes sociais, em que os afroempreendedores que possuem 

condições de manter o funcionamento do seu negócio ofertam 

seus produtos  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Para Lakatos e Marconi (2017), o estado do problema a 

ser pesquisado pode ser verificado por meio do referencial 

teórico, sob o aspecto teórico e de outros estudos e pesquisas já 

realizados. 

 

2.1. Empreendedorismo 

 

Autores clássicos como Schumpeter (1982, p. 58), 

definem empreendedor como:  

 

Chamamos de ‘empreendimentos’ à realização de 

combinações novas; chamamos ‘empreendedores’ aos 

indivíduos cuja função é realizá-las. Esses conceitos são 

a um tempo mais amplos e mais restritos do que no uso 

comum. Mais amplos, porque em primeiro lugar 

chamamos ‘empreendedores’ não apenas aos homens de 

negócio ‘independentes’ em uma economia de trocas 

(...) mas a todos que de fato preenchem a função pela 

qual definimos o conceito, mesmo que sejam (...) 

empregados ‘dependentes’ de uma companhia, como 

gerentes, membros da diretoria, etc. (...) não é 

necessário que ele deva ser conectado permanentemente 

com uma firma individual. 
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Para Chiavenato (2004), espírito empreendedor é a 

energia da economia, a alavanca de recursos, o impulso de 

talentos, a dinâmica de ideias. Mais ainda: ele é quem fareja as 

oportunidades e precisa ser muito rápido, aproveitando as 

oportunidades fortuitas, antes que outros aventureiros o façam. 

O empreendedor é a pessoa que inicia e/ou opera um negócio 

para realizar uma ideia ou projeto pessoal assumindo riscos e 

responsabilidades e inovando continuamente. 

Ambos os autores analisam a figura do empreendedor 

sob uma perspectiva individual, sendo o empreendedor aquele 

indivíduo que ao superar barreiras e conseguir realizar seu sonho 

de negócio de forma sustentável e lucrativa, torna-se símbolo de 

sucesso do capitalismo e da meritocracia, ascendendo assim a 

uma melhor posição econômica e socialmente.   

No entanto, essa perspectiva individual é criticada por 

autores que acreditam que o ambiente social e o histórico de 

vida desses indivíduos não podem ser ignorados para uma 

análise do perfil do empreendedor. Ou seja, essa perspectiva 

crítica considera uma série de fatores externos e pressões sociais 

que podem influenciar no sucesso ou não desse 

empreendimento, mesmo para aqueles que possuem as 

características empreendedoras (TSUI AUCH, 2005; 

FARCHILD, 2008; MUSTERD, 2005).  

Porém, mesmo antes de empreender esses fatores 

externos influenciam o indivíduo na decisão de abrir ou não uma 

empresa, assim até mesmo fatores negativos como o 

desemprego e a imigração podem ser responsáveis pela 

motivação (OLIVEIRA et al., 2013). 
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O Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o maior 

estudo contínuo sobre empreendedorismo, visa definir o ato de 

empreender, com um conceito mais abrangente: 

 

Qualquer tentativa de criação de um novo negócio ou 

novo empreendimento como, por exemplo, uma 

atividade autônoma, uma nova empresa ou a expansão 

de um empreendimento existente. Em qualquer das 

situações a iniciativa pode ser de um indivíduo, grupos 

de indivíduos ou empresas já estabelecidas. (SEBRAE, 

2019, p. 06). 

O GEM, classifica ainda os fatores motivadores que 

levam um indivíduo a empreender em um sistema binário: 

necessidade e oportunidade. O empreendedor por necessidade, 

corresponde àqueles que empreendem por não ter trabalho ou 

renda formais, e os empreendedores por oportunidade, são os 

que encontram um nicho de atuação ou oportunidade de 

negócio, e resolve investir, ainda que tenha outras oportunidades 

de trabalho e renda.  

Porém, essa lógica binária não contempla toda a gama 

de possibilidades que motivam um indivíduo a empreender, 

segundo estudo de Vale et al (2014), sugerem seis fatores que 

podem levar um indivíduo a empreender, conforme apresentado 

no Quadro 1 abaixo: 

 

Quadro 1 – Fatores que Influenciam na  

Criação de um Empreendimento 
FATOR MOTIVOS 

Influência Familiar 

• Dar continuidade ou ampliar os negócios 

da família; 

• Dar ocupação a familiares; 

• Possibilidade de usar 
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experiência/influência familiar. 

Atributos/Expectativas 

Pessoais 

• Facilidade ou possibilidade de usar 

relacionamentos na área; 

• Desejo de ter seu próprio negócio/tornar-

se independente; 

• Disponibilidade de tempo. 

Ambiente 

Externo/Mercado de 

Trabalho 

• Demissão com FGTS; 

• Desemprego; 

• Capital disponível para aplicação.  

Influência Externa/de 

Terceiros 

• Convite para participar como sócio da 

empresa; 

• Influência/pressão de outras pessoas. 

Insatisfação com 

Emprego 

• Não existe possibilidade de crescimento 

profissional; 

• Capacidade profissional não 

reconhecida; 

• Assédio ou discriminação sofridos no 

emprego. 

Oportunidade 

• Identificação de uma oportunidade de 

negócio; 

• Usufruto de programa de demissão 

voluntária.  
Fonte: Adaptado de Vale et al (2014) 

 

Segundo os autores, as motivações que impulsionam 

um indivíduo a empreender não possuem uma natureza díspar, e 

a miríade de motivações humanas podem reforçar e alterar o 

processo decisório, além de motivos diferentes poderem 

interagir entre si. Ainda que o GEM seja a referência global em 

pesquisas sobre empreendedorismo, pesquisas exclusivamente 

quantitativas não seriam assertivas o suficiente para definir a 

motivação a empreender, devendo ser aliada a uma pesquisa de 

caráter qualitativo.  

 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 39- 68 Out 2020 47 

2.2. Afroempreendedorismo 

 

Segundo o Movimento Black Money (2020), o maior 

hub de inovação para inserção e autonomia da comunidade preta 

na era digital, os pretos representam 51% dos empreendedores, 

54% da população e são responsáveis por movimentar R$ 1,73 

trilhões, tendo como contrapartida a diferença de 40% na renda 

no comparativo entre brancos e pretos, além de representarem 

75% do contingente dos 10% mais pobres. 

Segundo dados do GEM, o Brasil está entre os três 

maiores países empreendedores, possuindo cerca de 38,7% de 

sua população composta por empreendedores (53.437.971), no 

entanto desse quantitativo 73,6% (39.330.347) é de 

empreendedores não formalizados. (SEBRAE, 2019) 

De acordo com o Portal do Empreendedor (2020), cerca 

de 73,18% (10.323.426) dos empreendedores formalizados, 

correspondem a Micro Empreendedores Individuais (MEI). Até 

junho de 2020, Pernambuco possuía 3,14% do quantitativo total 

de MEIs (323.907).     

De acordo com o Relatório de Análise dos Resultados 

por Raça/Cor do GEM (SEBRAE, 2017) ao comparar as 

diferenças entre empreendedores pretos em relação aos brancos: 

 

• Tem menor proporção de mulheres (45% contra 

51% entre os brancos);  

• Tem maior proporção de jovens (39% têm até 34 

anos, contra 37% entre brancos);  

• São menos escolarizadas (30% tem no máximo o 

primeiro grau incompleto, contra 24% entre os 

brancos);  
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• Ganham menos (50% recebem até dois salários 

mínimos, contra 40% entre os brancos).  

 

Oliveira et al (2013), realizou um levantamento de 

1990 a 2008, sobre a participação de pretos em atividades 

empreendedoras, e constataram que além dos obstáculos 

recorrentes a investir no mercado e manter seu empreendimento, 

os empresários pretos sentem as circunstâncias das relações 

raciais. O fator raça limita, em muitos casos, estes 

empreendedores a terem acesso a recursos financeiros por conta 

de dificuldades em relações com fornecedores, clientes, 

concorrentes ou até mesmo com funcionários. 

Diante dessa situação, além das dificuldades 

naturalmente enfrentadas (preconceito racial, racismo estrutural 

e discriminação), o Movimento Negro tem se mobilizado para 

encontrar alternativas de sobrevivência econômica e afirmação 

de sua cultura e identidade. Considerando o nicho de mercado 

de produtos para esse tipo específico de consumidor, feiras 

pretas estão sendo organizadas em algumas cidades. Para Arman 

(2015) a valorização dos empreendedores pretos e a 

oportunidade de criar espaço para exporem seus produtos são os 

principais objetivos desses eventos: 

 

São projetos que trabalham com o objetivo de 

disseminar o conhecimento da cultura afro brasileira, 

por meio de projetos e produtos culturais segmentados. 

Vêm se destacando pelo caráter inovador de seus 

costumes, tradições da cultura negra e fomentando 

negócios. (ARMAN, 2015, p. 78-79) 
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Nesse contexto temos o conceito de 

afroempreendedorismo que está relacionado à ação de 

empreender protagonizada pelos indivíduos autodeclarados 

como pretos (SILVA, 2017). 

Para Villaverde (2014), o empreendedorismo preto é 

tratado como atividade essencial para desenvolver o país de 

forma socioeconômica através dos micros e pequenos 

afroempreendedores no Brasil. O afroempreendedorismo no país 

é considerado uma estratégia de grande relevância para a 

população preta brasileira, em função da criação de empregos e 

renda para milhões de cidadãos, proporcionando auto 

identificação entre pretos e pretas se embasando com referências 

de sucesso que, consequentemente influencia na auto estima 

dessa população, além da propagação de sua herança cultural 

(MONTEIRO, 2001). 

No Brasil, com o passar dos anos foi se percebendo 

algumas estratégias praticadas por afroempreendedores, como 

atos de resistência a um mercado com empreendedores 

majoritariamente brancos. A tática adotada pelos 

afroempreendedores foi a atuação mercadológica a partir da 

condição étnica, explorando a comercialização de produtos 

intrínsecos às necessidades do indivíduo, vontades, escolhas, das 

suas identificações que são a origem da concepção da sua 

identidade (ALMEIDA, 2013). 

 

2.3. Contabilidade Gerencial 

 

Com o surgimento da pandemia do novo coronavírus, 

diversos estabelecimentos tiveram que suspender suas 

atividades, visando preservar a segurança de clientes e 
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colaboradores. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), até a primeira quinzena de junho 

de 2020, 522 mil empresas encerraram suas atividades, das cerca 

de 1,3 milhão que haviam suspendido temporariamente ou 

definitivamente seu funcionamento. Desse total, 99,2% (512,4 

mil) correspondem a empresas de pequeno porte, com até 49 

funcionários. Entre os setores mais afetados, estão o de serviços 

(49,5%) e comércio (36,7%). (IBGE, 2020) 

Diante desse contexto, a gestão eficiente de um 

empreendimento vai definir não só se ele irá sobreviver diante 

desse período de pandemia, assim como se conseguirá se 

reerguer após o retorno das atividades. Portanto, as práticas de 

contabilidade gerencial são fundamentais para gestão de 

negócios em tempos de crise.  

A Contabilidade Gerencial, segundo Pizzolato (2000, p. 

195) “produz informação útil para a administração, a qual exige 

informações para vários propósitos tais como: auxílio no 

planejamento; na medição e avaliação de performance; na 

fixação de preços de venda e na análise de ações alternativas”. 

Para Atkinson et al (2000 p. 36) “contabilidade 

gerencial é o processo de identificar, mensurar, reportar e 

analisar informações sobre os eventos econômicos das 

empresas”. 

Referente à contabilidade gerencial, Iudícibus (2009, p. 

21) define que: 

 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, 

superficialmente, como um enfoque especial conferido a 

várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos 

e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade 

de custos, na análise financeira e de balanços etc., 
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colocados numa perspectiva diferente, num grau de 

detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e 

classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os 

gerentes das entidades em seu processo decisório. 

A Contabilidade teve que se aperfeiçoar, 

desenvolvendo novas ferramentas para dar suporte à gestão das 

empresas, transformando os fatos ocorridos em trampolins para 

alavancagens futuras, buscando atualizar-se no mercado a fim de 

oferecer informações mais claras e precisas, conforme descreve 

Horngren et al (2004 p. 4), a “contabilidade gerencial é o 

processo de identificar, mensurar, acumular, analisar, preparar, 

interpretar e comunicar informações que auxiliem os gestores a 

atingir objetivos organizacionais”. 

Assim, a contabilidade gerencial vem trazendo o 

conhecimento e o suporte necessário para que a gestão possa 

manter os controles interno e externos das empresas em pleno 

funcionamento e com o mínimo de falhas possíveis. 

Assim, autores como Atkinson et al (2000), Horngren 

et al (2004), Iudícibus (2009) e Padoveze (2010), são unânimes 

ao afirmar que a contabilidade gerencial é utilizada como grande 

ferramenta dos gestores para o processo decisório e tomada de 

decisão. 

Ainda segundo Horngren et al (2004 p. 8), “[...] os 

gestores beneficiam-se quando a contabilidade fornece 

informações que os ajudam a planejar e controlar as operações 

da organização”. 

Para Atkinson et al (2000 p. 45), “Informação gerencial 

contábil participa de várias funções organizacionais diferentes – 

controle operacional, custeio do produto e do cliente, controle 

administrativo e controle estratégico”.  



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 39- 68 Out 2020 52 

A contabilidade gerencial está diretamente ligada ao 

planejamento e controle de uma organização, seja de pequeno, 

médio ou grande porte, ambos são instrumentos de 

administração para os gestores. Para Padoveze (2010, p. 40), Se 

temos a contabilidade, se temos a informação contábil, mas não 

a usamos no processo administrativo, no processo gerencial, 

então não existe gerenciamento contábil, não existe 

Contabilidade Gerencial. 

Segundo Horngren et al (2004 p. 300), “o sistema de 

controle gerencial é uma integração lógica das técnicas para 

reunir e usar as informações a fim de tomar decisões de 

planejamento e controle [...]”. 

Para Atkinson et al (2000 p. 567), “o planejamento 

estratégico, ou de longo prazo, consiste em desenvolver uma 

conexão de contratos inter-relacionados, explicita ou 

implicitamente, entre a empresa e seus grupos de stakeholders 

principais”. 

Segundo Martins (2010 p. 305), “controlar significa 

conhecer a realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar 

conhecimento rápido das divergências e suas origens e tomar 

atitudes para sua correção”. 

O planejamento e o controle operacional utilizam 

procedimentos e práticas preestabelecidas para monitorar o 

processo decisório, Gil et al (2010 p. 35).  

 

O planejamento subdivide-se em duas fases: 

Planejamento Estratégico e Planejamento Operacional. 

O Planejamento Operacional incorpora uma etapa 

adicional, que é a que finaliza o planejamento das 

operações, denominada Programação, PADOVEZE 

(2012 p. 27). 
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Diante disso, pode-se afirmar que um controle gerencial 

eficiente é o que vai definir o sucesso ou fechamento das 

atividades empreendedores, dentro de um contexto de recessão 

econômica provocada por uma pandemia.  

 

3 METODOLOGIA  

 

Segundo Laville (1999), a metodologia “representa 

mais do que uma descrição formal dos métodos e técnicas e 

indica a leitura operacional que o pesquisador fez do quadro 

teórico”.  A metodologia específica como os objetivos 

estabelecidos serão alcançados. As partes constitutivas da 

metodologia: a amostragem e as formas de coleta, de 

organização e de análise dos dados. 

A metodologia utilizada foi o Estudo de Caso que, 

segundo Yin (2015, p. 23) afirma que “o estudo de caso é uma 

inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o 

fenômeno e o contexto não é claramente evidente e onde 

múltiplas fontes de evidência são utilizadas”.  

O método, muitas vezes, é colocado como mais 

adequado para pesquisas exploratórias e particularmente útil 

para a geração de hipóteses e isto pode ter contribuído para 

dificultar o entendimento do que é o método de estudo de casos, 

como ele é desenhado e conduzido (YIN, 2015). 

O estudo de caso, por sua vez investiga um fenômeno 

considerando seu contexto, ou seja, realiza uma análise sob a 

conjuntura real (YIN, 2015). Segundo Hartley (2004, p. 323), o 

estudo de caso objetiva “fornecer uma análise do contexto e 

processos que iluminam as questões teóricas que estão sendo 
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estudadas” e, desse modo, trata-se de uma atividade 

heterogênea. Para Creswell (2007), o estudo de caso caracteriza-

se pela profundidade da investigação. 

Além do estudo de caso, serão realizados questionários 

do tipo survey, aplicados por meio da plataforma Google Forms 

que visa interrogar diretamente as pessoas cujo comportamento 

está sendo estudado. Desse modo, consiste na solicitação de 

informações a um quantitativo significativo de respondentes 

sobre a problemática em foco (GIL, 2011). Os questionários 

terão como objetivo, identificar o conhecimento a respeito das 

práticas de controle gerencial e sua importância para os 

empreendedores. 

Para Pinsonneault e Kraemer (1993) a survey se 

caracteriza como procedimento de pesquisa onde os dados são 

obtidos junto a uma população-alvo, normalmente, via 

questionários. Para Babbie (1999, p. 78), esse tipo de pesquisa 

caracteriza-se por ser lógica, determinística, geral, parcimoniosa 

e porque “tipicamente examina uma amostra da população”, por 

meio da aplicação de um questionário estruturado. 

Foram aplicados dois questionários totalizando vinte 

perguntas, o questionário 1, tinha como objetivo analisar as 

motivações que fizeram os empreendedores iniciar a 

empreender, a quanto tempo se define como empreendedor, qual 

o sentimento de se reconhecer como afroeempreendedor, e como 

a pandemia afetou seus empreendimentos. O questionário 2, visa 

avaliar o conhecimento que empreendedores tinham sobre as 

técnicas de controle gerencial e quais delas são aplicadas ao seu 

negócio. Os questionários foram aplicados durante o período de 

01 de abril de 2020 a 30 de junho de 2020.   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na análise e discussão dos resultados, os dados obtidos 

no estudo são apresentados, comentados, interpretados e 

discutidos em relação ao que se avançou no conhecimento do 

problema, na análise de resultados e discussão ocorre uma 

transição: de uma visão concentrada nos procedimentos do 

estudo reportado, o foco vai se ampliando dos dados para sua 

interpretação.  

 

Figura 1 – Perfil do Afroempreendedor Quanto ao Gênero e 

Formação 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Sobre o perfil do afroempreendedor (Fig. 1), segundo a 

análise dos questionários, foi identificado que 60% dos 

afroempreendedores da Feira “Jeito Xambá de Ser” se 

identificam com o gênero feminino, e 40% se identificam com o 

Formação Acadêmica 
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gênero masculino. Em relação a sua formação, 5% possuem 

Ensino Fundamental Incompleto, 25% possuem Ensino 

Fundamental Completo e Ensino Médio Incompleto, 50% 

possuem Ensino Médio Completo e Ensino Superior 

Incompleto, 20% possuem Ensino Superior Completo ou acima.  

Em comparação com os dados do GEM (SEBRAE, 

2017), cerca de 54,8% dos empreendimentos estabelecidos, são 

geridos por afroempreendedores que se identificam com o 

gênero masculino, e 45,2% por afroempreendedores que se 

identificam com o gênero feminino. Em relação à formação 

acadêmica, 30,2% possuem Ensino Fundamental Incompleto, 

25,7% possuem Ensino Médio Incompleto, 25,7% possuem 

Ensino Fundamental Completo e Ensino Médio Incompleto, 

39,4% possuem Ensino Médio Completo e Superior Incompleto, 

e 4,7% possuem Ensino Superior Completo ou acima. 

 

Figura 2 – Motivações Para Empreender 
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Sobre as motivações para empreender (Fig. 2), 35% 

responderam “a valorização da cultura afro”, 25% responderam 

“necessidade”, 20% alegaram “habilidade com trabalhos 

manuais”, e 20% “ser reconhecido como empreendedor”. Em 

comparação com os dados do GEM (SEBRAE, 2019), 26,2% 

responderam como motivação a “escassez de empregos”, 1,6% 

respondeu “fazer diferença no mundo”, 1% respondeu “construir 

uma grande riqueza ou renda muito alta”, 0,4% respondeu 

“continuar uma tradição familiar” e 70,8% alegaram “mais do 

que uma motivação”. 

Diante disso, percebe-se que a dicotomia 

necessidade/oportunidade é frágil e limitante, as motivações que 

um indivíduo possui para iniciar um empreendimento, podem 

ser as mais diversas, tão diversas que uma pesquisa de caráter 

quantitativo não seria capaz de traduzir.  

Sobre os tipos de produtos/serviços oferecidos na Feira 

“Jeito Xambá de Ser”, 40% oferecem produtos artesanais 

(sabonetes, bijuterias, roupas), 30% comercializam produtos do 

gênero alimentício, e 30% oferecem algum tipo de serviço 

(trancistas, massagistas, barbeiros). 

Com os efeitos da pandemia e a quarentena instituída 

por meio do Decreto Estadual 48809 de 14 de março de 2020, 

muitos desses empreendimentos foram afetados, alguns tiveram 

o faturamento mensal reduzido em até 60%, o gráfico abaixo 

(Fig. 3), ilustra os principais impactos da pandemia em seus 

empreendimentos. 
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Figura 3 – Efeitos da Pandemia nos Empreendimentos 
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Diante de um quadro que ainda gera incertezas, as 

práticas de contabilidade gerencial, tornam-se fundamentais para 

garantir o bom funcionamento do empreendimento. Ao serem 

questionados sobre seus conhecimentos a respeito dessas 

práticas, percebeu-se que mesmo sem o conhecimento científico 

sobre essas práticas, algumas são empregadas mesmo de forma 

empírica, gerando resultados positivos (Fig. 4).   
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Figura 4 – Conhecimento Sobre a Ferramenta de Gestão 

Projeção de Orçamento 
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Apesar do percentual baixo de domínio da ferramenta 

de gestão projeção de orçamento (10%), os empreendedores da 

Feira “Jeito Xambá de Ser”, conseguem aplicá-la de forma a 

preparar-se para eventualidades; ao serem questionados, a 

maioria (60%), afirmou projetar o orçamento para o(s) 

próximo(s) mês(es), levando em considerações possíveis 

aumentos nos insumos utilizados, ou dependendo da matéria 

utilizada, até mesmo uma falta, reservando sempre uma quantia 

extra de 20% do orçado no mês anterior. 
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Figura 5 – Utilizações de Orçamento Aplicadas ao 

Empreendimento 
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Em relação às formas de utilização do orçamento (Fig. 

5), são utilizadas em sua maioria, para planos de curto a médio 

prazo, o que pode indicar uma falta planejamento em manter o 

empreendimento a longo prazo, por utilizarem diversos 

materiais na confecção de produtos/prestação de serviços, em 

um contexto de pandemia, em que insumos tiveram preços 

elevados em até 300%, o controle dos custos é uma ferramenta 

essencial, pois através dele, pode-se maximizar a margem de 

contribuição de cada produto/serviço ofertado. 

Ao serem questionados se realizam avaliações de 

desempenho (Fig. 6), os entrevistados afirmaram a um primeiro 

momento, que a maioria não realizava. No entanto no decorrer 

dos questionários, ao avaliar suas respostas, ficou evidente que a 

ideia que possuíam de avaliação de desempenho, era 

equivocada, e que realizavam de maneira empírica, avaliações 

de desempenho (Fig. 7). 
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Figura 6 – Avaliação de Desempenho 
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Figura 7 – Conhecimento a Respeito da Ferramenta 

Avaliação de Desempenho 
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Sobre a utilização de ferramentas de avaliação de 

desempenho (Fig. 8), é realizado de maneira empírica, ainda que 

alcançando resultados positivos, e com isso, a tomada de 

decisões torne-se mais assertiva.  

 

Figura 8 – Utilização de Avaliação de  

Desempenho Aplicada ao Empreendimento 
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A preocupação primária dos afroempreendedores da 

Feira “Jeito Xambá de Ser”, é com o faturamento e a margem de 

lucro, em segundo lugar, a satisfação dos clientes, por possuírem 

uma clientela específica, a satisfação do cliente é o que vai 

definir o sucesso ou fracasso do empreendimento. 
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Os resultados obtidos, constataram que a pandemia e o 

isolamento social geraram um efeito avassalador nos 

microempreendedores, com a redução do número de clientes, e 

consequentemente do número de vendas, a falta de 

conhecimento científico à respeito das ferramentas de controle 

gerencial, pode ser decisivo para o fim de negócios estruturados 

e estabelecidos, no entanto, não foi o suficiente para os 

impedirem gerir seus empreendimentos e serem bem sucedidos.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O empreendedorismo étnico tem como finalidade não 

apenas a obtenção de lucro, mas sim fortalecer e propagar uma 

cultura e história, é uma forma daqueles que não se sentem 

representados por grandes empresas, mostrarem sua 

contribuição.  

Mesmo diante de uma pandemia, que foi responsável 

por encerrar as atividades de mais de meio milhão de empresas. 

Os pequenos afroempreendedores da Feira “Jeito Xambá de 

Ser”, encontraram uma forma de resistir e se preservar, 

buscando nas redes sociais seu público enquanto ele se 

resguarda em suas residências. Adaptar é a palavra-chave para a 

sobrevivência de qualquer empreendimento, independentemente 

de seu porte, e os microempreendedores, possuem a vantagem 

da maleabilidade, que grandes empresas não podem se dar ao 

luxo.  

A maleabilidade, aliada às práticas de controle 

gerencial são poderosas ferramentas que garantem o sucesso de 

pequenos negócios. Como uma parcela estratégica dos pequenos 

negócios é ocupada por empreendedores étnicos, um melhor 
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entendimento desses proprietários pode ser de grande utilidade. 

A pesquisa sobre o empreendedorismo étnico, sublinha a 

maneira como características culturais distintivas contribuem 

para o sucesso de um empreendimento, e esclarece que a etnia é 

um fator da vida econômica.  

Isso ocorre no marketing de produtos étnicos, na 

contratação de compatriotas, no relacionamento com clientes co-

étnicos, no capital cultural gerado por meio de recursos ou 

estratégias de capitalização de fundo étnico. A cooperação entre 

imigrantes, misturando comportamentos tradicionais e 

modernos, pode resultar numa potente poção econômica para os 

empreendedores étnicos.  

Em tempo de pandemia, em que as necessidades 

básicas tornam-se o grande foco dos consumidores, e o contato 

tem que ser evitado, empreendedores que vendiam roupas e 

acessórios vendem máscaras. Resiliência, torna-se a palavra que 

definirá aqueles que conseguirão passar por um evento, que 

ainda não demonstrou que sequer irá perder força.   
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RESUMO 

 

 

Através da necessidade de adotar uma mudança no cotidiano 

social por causa da pandemia do Covid-19, este Artigo traz a 

construção de um trabalho fotográfico que teve como intuito 

retratar um pouco a vivência da quarentena de alunos do curso 

de fotografia. Este grupo utilizou técnicas e conceitos da 

fotografia documental, desde suas pesquisas aprofundadas sobre 

o tema adotado e da área fotográfica, à criação das imagens, sua 

pós-produção e a abordagem adotada na divulgação do trabalho 

final, com o objetivo de utilizar essa narrativa visual como 

contribuição para o legado fotográfico sócio-histórico. 
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Palavras-chave: Cotidiano. Covid-19. Fotografia. Fotografia 

Documental. Isolamento Social. 

 

ABSTRACT 

 

Through the need for promoting a change in the social daily life 

due to the Covid-19 pandemic, this Article brings a construction 

of a photographical work that had as purpose to portray a little 

of the experience of students in a  photography course during 

quarantine. This group utilized techniques and concepts of 

documentary photography, since their profound researches about 

the adopted theme and photography area, up to the creation of 

images, their post-production and the approach adopted for the 

divulgation of the final work, with the objective of utilizing this 

visual narrative as a contribution to the socio-historical 

photographic legacy. 

 

Keywords: Daily. Covid-19. Photography. Documentary 

Photography. Social Isolation.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

Em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan, na China, 

surgiu uma nova doença chamada Covid-19, um vírus 

modificado que ataca o sistema respiratório tornado o infectado 

um transmissor, e que em pouco tempo se espalhou por vários 

continentes, tornando-se uma pandemia.  

 Historicamente, o mundo já passou por outras 

pandemias, como a Peste Bubônica (1343), Tuberculose (1850), 

Varíola (1896), Gripe Espanhola e Tifo (1918), HIV (1980) e a 

Gripe Suína (2009). E, após 11 anos da última pandemia, surge 
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então o novo Coronavírus. Por causa de mutação, o Covid-19 

está sendo mais agressivo que a Gripe Suína, de 2009, pois 

mesmo com o passar dos anos, aperfeiçoamento das tecnologias 

e avanço da ciência, o Coronavírus já se espalhou mundialmente 

há alguns meses e, até o término deste Artigo, ainda não 

conseguiram uma forma de combatê-lo (SPAGNA, 2020).  

Em consequência disso, a Organização Mundial de 

Saúde (OMS) determinou algumas medidas de segurança como 

forma de prevenção para diminuir o contágio, tais como 

distanciamento e isolamento social, quarentena e lockdown.  

Na cidade do Recife -PE, foi adotado oficialmente o 

isolamento social no dia 15 de março de 2020, segundo o 

decreto N° 35.511 (2020) publicado no site oficial da Prefeitura 

do Recife, provocando o fechamento do comércio e instituições 

de ensino. Logo após, muitas empresas adotaram o home-office 

e delivery, funcionando apenas os serviços essenciais como 

mercados, farmácias, padarias, hospitais e transportes coletivos. 

O que contribuiu em grande parte com o isolamento social, em 

que muitas pessoas passaram a ficar mais dentro de suas casas. 

Buscando registrar essa nova rotina, foi feito um 

registro fotográfico documental do dia a dia de quatro estudantes 

de fotografia durante esse período de confinamento na cidade do 

Recife, PE, trazendo na narrativa visual um pouco de como está 

sendo esse cotidiano, utilizando técnicas e conceitos da 

fotografia documental, e tendo como referências fotógrafos 

renomados da área.  

O objetivo principal é de construir um trabalho que 

possa contribuir com o incentivo e acervo do gênero da 

fotografia documental aos fotógrafos e simpatizantes da área, 

para que eles possam também criar trabalhos fotográficos 
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retratando temáticas sociais que sirvam como registros histórico, 

como essa realidade atípica que estamos vivendo, buscando 

referências e adotando um roteiro de planejamento.  

Por último, foi criado um perfil na rede social 

Instagram no qual foram divulgadas as fotografias prontas, 

seguindo uma narrativa visual, além de realizar uma pequena 

campanha orgânica de estímulo para que os seguidores 

interagissem e enviassem seus registros com a mesma temática, 

onde foram repostados na rede, assim, reforçando ainda mais 

essa troca de experiência. 

 

2 BREVE HISTÓRIA DA FOTOGRAFIA E A 

FOTOGRAFIA DOCUMENTAL 

 

Joseph Nicéfore Niépce, responsável pelas primeiras 

fotografias da História, em 1793 fazia os seus primeiros 

experimentos ao tentar obter através de uma câmera escura uma 

imagem que fixasse o material litográfico de imprensa. Em 

1826, expondo uma placa de estanho com betume branco da 

Judéia, por aproximadamente oito horas na sua câmera escura, 

Niépce conseguiu uma imagem do quintal de sua casa. Apesar 

de não conter meios tons e não servir para a litografia, a imagem 

foi considerada como a primeira fotografia permanente do 

mundo. Esse processo foi batizado como heliografia (processo 

fotográfico que utilizava a luz solar). 

 

Com a invenção da fotografia, a imagem dos objetos na 

câmera já podia ser gravada diretamente pela ação da 

luz sobre determinada superfície sensibilizada 

quimicamente. Apesar de o próprio tema “desenhar-se a 

si mesmo” (nesta superfície) mantendo elevado grau de 
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semelhança na sua foto “auto”- representação, o artista 

não se viu dispensado de reger o ato; de comandar o 

processo de criação com o objetivo que tinha em mira: 

obter uma representação visual de um texto, fragmento 

do real. (KOSSOY, 2001, p. 35). 

Niépce morreu em 1833 deixando sua obra nas mãos de 

Daguerre que aprimorou todo o invento. Com as câmeras 

fotográficas sendo comercializadas, veio o surgimento do 

fotojornalismo em decorrência às I e II Guerras Mundiais. De 

acordo com Oliveira (2009), “no final do século XIX, início de 

século XX, as fotografias do jornalista Jacob Riis (1849-1914) e 

do sociólogo Lewis Hine (1874-1940) serão usadas como 

instrumento de transformação do real.”  

A partir dessa narrativa social, nasce também a 

fotografia documental, tendo como base a junção da 

comunicação visual e a escrita da história contada. O resultado é 

um profundo trabalho que muitas vezes possuem uma função 

social relevante, onde conta uma história de forma espontânea e 

aprofundada através de uma série de imagens.  

O fotógrafo documental também pode investir em 

eternizar momentos, se buscar interagir com o ambiente ao 

redor, poderá captar imagens narrativas de pessoas, culturas, 

influência arquitetônica, fotografia de viagens e momentos 

importantes em família. 

 

A fotografia documental agora descreve projetos 

fotográfico de longo prazo que são automotivados: um 

fotografo reserva alguns meses, anos ou mesmo décadas 

a uma história, impulsionado por sua paixão e obsessão 

em vez de um trabalho contratado, e muitas vezes 

financiado por outro trabalho comercial ou por bolsas e 

prêmios. A uma tradição de os fotógrafos documentais 
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viverem com seus temas, submergidos em suas culturas 

e estilos de vida, compartilhando suas experiências, e de 

as fotos serem tiradas com a confiança total das pessoas. 

(INGLEDEW, 2016). 

O que diferencia a fotografia jornalística da fotografia 

documental é que o fotojornalismo visa capturar uma única 

imagem que melhor represente uma determinada notícia. Já a 

documental, necessita de uma série fotográfica com uma 

narrativa linear que tenha início, meio e fim, que costuma ser 

pensada, mais aprofundada e elaborada, buscando contar uma 

história através de imagens. 

 

3 A PANDEMIA DE 2020 

 

A Covid-19 é uma doença causada pelo novo 

Coronavírus e alguns meses após o surto, que teve início na 

China, o vírus acabou se espalhando por vários continentes do 

mundo tornando-se uma pandemia. Segundo Gruber (2020), o 

primeiro caso oficial de Covid-19 (coronavírus disease 2019) foi 

de um paciente hospitalizado no dia 12 de dezembro de 2019 na 

cidade de Wuhan, China, mas estudos retrospectivos detectaram 

um caso clínico com sintomas da doença no dia primeiro de 

dezembro de 2019.  

Buscando obter um controle dessa doença, governantes 

passaram a adotar algumas medidas de prevenção do contágio, 

uma dessas ações foi a quarentena, em que é necessário a 

separação de indivíduos que não apresentam sintomas dos que 

estão contaminados. Já o isolamento social serve para separar 

pessoas sintomática e assintomática, com a intenção de não 
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haver a propagação do vírus, evitando locais e eventos que 

geram aglomeração. O distanciamento social restringe de forma 

voluntária a aproximação entre as pessoas, prevenindo a 

proliferação do vírus, e o lockdown sendo forma de bloqueio 

total de tráfego, tanto de veículos quanto de pessoas, proibindo-

as de sair de casa, sem motivos justificáveis (MORALES, 

2020). 

No dia 12 de março de 2020 foram confirmados os 

primeiros casos de Covid-19 em Recife, seis dias após foi 

decretado a quarentena na qual funcionaram apenas os serviços 

considerados essenciais, tais como farmácias, supermercados, 

hospitais, serviços de deliverys e postos de gasolina. Do dia 16 a 

31 de maio, foi decretado lockdown, chamado pela prefeitura da 

cidade do Recife de “isolamento mais rígido”, que teve fim no 

dia primeiro de junho, voltando as medidas de distanciamento 

social, além da obrigatoriedade do uso de máscaras (NE2, 

2020). 

 

4. FOTOGRAFIA DOCUMETAL E A PANDEMIA 

 

Sabendo que a fotografia documental tem um de seus 

objetivos retratar o social, para este trabalho foi adotada a 

prática desse gênero com a temática da nova rotina pandêmica, 

voltada a cidade do Recife. Para isso, foram feitos registros da 

adaptação dos autores deste Artigo diante das medidas impostas 

para a prevenção do contágio do Coronavírus.  

De acordo com Rouillé (2009), o verdadeiro fotógrafo é 

o operatório. É nele que se apoiam o valor utilitário das imagens 

e as funções do documento – pelo menos da versão de 
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documento que acompanhou a expansão da sociedade industrial. 

Partindo dessa ideia, foi feito todo o registro fotográfico de 

forma mais real e espontânea possível, deixando transparecer 

sentimentos próprios durante um período em que toda a 

sociedade se encontrava reclusa em sua própria casa e, muitos 

ficando confinados sem ter muito o que fazer, o que passou a ser 

um grande desafio psicológico.  

Durante alguns meses foi construído um material 

fotográfico documental embasado na pandemia do Covid-19, 

que já entrou para a História mundial. Esse acervo de imagens 

que foi construído através deste trabalho, permite que no futuro 

seja possível mostrar um pouco do que foi vivenciar esse 

momento atípico da nossa realidade.  

 

5 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste trabalho foi adotada como 

metodologia a pesquisa exploratória e bibliográfica, através de 

um levantamento de informações, técnicas, conceitos e dados 

atuais em artigos, livros e portais de notícias, possibilitando 

maior familiarização dos processos do isolamento social e dos 

demais conceitos sobre toda a temática abordada, tendo como 

principais autores de referência: Kossoy (2001), Oliveira (2009) 

e Ingledew (2016), que contribuíram com conhecimentos a 

respeito da fotografia, desde técnicas aos conceitos sociológicos 

que englobam a área, dando ênfase aos fatos levantados que 

envolvem a fotografia documental. 

Também foi direcionado um levantamento inicial sobre 

a pandemia do Covid-19 que, durante toda a criação e 
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finalização deste Artigo, vivia-se em um momento de 

isolamento e distanciamento social para evitar a proliferação do 

vírus. 

Com o auxílio de todas as informações alcançadas pelas 

pesquisas, foi elaborado um projeto fotográfico que resultou em 

uma série de fotografias dos autores deste projeto, mostrando 

suas rotinas mediante a realidade imposta por causa da 

pandemia. Como forma de divulgação das imagens, foi usada a 

rede social Instagram que, de forma protetiva e respeitando o 

cenário atual, permitiu que outras pessoas pudessem ter acesso 

ao trabalho fotográfico documental como em uma exposição 

virtual, sem precisar sair de casa. 

Os registros seguiram o padrão estético de fotografias 

em preto e branco com forte contraste, na horizontal, no intuito 

de retratar o momento vivido pelos alunos em seus isolamentos 

sociais, através de uma narrativa criada para melhor representar 

a história apresentada através das imagens. A plataforma usada 

também possibilitou o compartilhamento de fotografias feitas e 

enviadas pelas pessoas que visualizaram o projeto e o seguiram 

na rede social, onde também foram divulgadas nos stories do 

perfil. 

 

6 CONSTRUÇÃO DA NARRATIVA EM IMAGENS  

 

Depois de toda pesquisa realizada, foi feito uma 

reunião para debater sobre o tema e as possíveis criações 

fotográficas que indicariam pontos importantes da história que 

seria retratada. Em seguida, foram elaboradas separadamente 
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cada imagem durante alguns dias, dentro da nova rotina de cada 

um.  

Com as fotografias feitas, houve mais uma reunião em 

que foram apresentadas todas as imagens e selecionadas para, a 

partir daí, começar a montagem da narrativa, onde cada 

fotografia tinha um propósito fundamental para a composição da 

história.  

 

Figura 1 – Início do isolamento social, encontro por trás das 

grades, Av. Agamenon Magalhães. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

A primeira imagem escolhida de abertura da narrativa 

(Figura 1) foi de uma janela de casa por indicar o começo do 

distanciamento social, a representação do confinamento e medo, 
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e a brecha que nos permite ver um pouco do céu teve como 

intenção representar os vírus no ar. A segunda (Figura 1) traz o 

encontro atrás das grades com o objetivo de mostrar que a 

comunicação se tornou mais distante e sem contato físico, o que 

indica uma mudança radical na sociedade, sendo um dos 

primeiros impactos do susto, quando foi indicado ficar em casa, 

evitar ir para as ruas, adotando o distanciamento físico.  

O terceiro registro (Figura 1) mostra a avenida 

Agamenon Magalhães, uma das principiais avenidas da cidade 

do Recife, PE, vazia às 13h, horário que de costume é bastante 

movimentada, cheia de carros, chegando, muitas vezes, a ficar 

engarrafada.  

 

Figura 2 – O olhar atento, brincar sozinho nunca foi tão triste, 

ter asas e não poder voar. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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A quarta imagem (Figura 2) retrata um gato que está 

também confinado em casa, com a intensão de representar 

animais domésticos e a dúvida inicial que surgiu sobre se eles 

poderiam contrair o vírus e transmitir para os seres humano. 

Essa fotografia também remete ao serviço delivery, ao enquadrar 

a moto que está do lado de fora da grade, por representar esse 

serviço essencial de entrega, que tanto foi utilizado durante essa 

fase de medidas adotadas para prevenir o contágio da doença. 

Com um apelo mais emotivo, a quinta imagem (Figura 

2) traz os desafios que os pais passaram a enfrentar para 

desenvolver atividades durante o isolamento, entretendo e 

educando seus filhos em meio aos desafios de tornar a realidade 

da criança mais leve, já que ela não tem compreensão do que de 

fato está acontecendo.  

A sexta imagem (Figura 2), de um passarinho preso na 

gaiola, busca provocar um olhar de empatia, o de começar a se 

colocar no lugar de outro ser vivo. Como se, diante desse 

cenário de isolamento e reclusão social, ao olhar aquela ave 

presa, pudesse causar no ser humano a sensação de como é estar 

no lugar do pássaro, trancado na gaiola por causa de 

consequências culturais do homem.  
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Figura 3 – A curiosidade e a inocência, o céu da minha janela. 

Alguém na rua? 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

Já a sétima fotografia (Figura 3) representa a 

curiosidade de saber o que está acontecendo lá fora, a ansiedade 

que passou a ser mais desenvolvida e aflorada, com o 

pensamento frequente de imaginar o fim desse isolamento social 

e do medo da doença. Ainda abordando a busca de fugir um 

pouco da realidade atual, a oitava imagem (Figura 3) aborda o 

fato da natureza está sendo mais retratada durante este período 

pandêmico, bem como pôr-do-sol e o céu. O ser humano passou 

a olhar mais para cima, e a dar mais atenção a coisas que antes 

não eram tão frequentemente observadas e admiradas. Na nona 

fotografia (Figura 3), temos uma rua vazia, que normalmente 

estaria com pessoas conversando e crianças brincando, e a 

escuridão representa o medo, o não conseguir enxergar o que 

vem pela frente. 
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Figura 4 – O que nunca foi vivido, virou costume, saindo para 

comprar o essencial. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

A oportunidade de finalmente poder sair de casa, o 

olhar curioso através da janela do carro em meio à vivência de 

um isolamento, mesmo que seja uma saída para fazer as 

compras essenciais de casa, se tornou uma verdadeira aventura, 

e é representado na imagem da Figura 4.  

Ainda seguindo a linha narrativa da saída ao mercado, 

as imagens 11ª e 12ª (Figura 4) temos uma fotografia de um 

estacionamento do mercado vazio em pleno sábado. Com a 

baixa movimentação dentro dos mercados, a imagem 12 ª traz a 

sensação de vazio e cheio ao mesmo tempo, além do destaque 

nas formas geométricas do estabelecimento, no intuito de criar 

uma boa harmonização na imagem e maior profundidade de 

campo também, como na fotografia doze do estacionamento. 

 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 69- 95 Out 2020 83 

Figura 5 – Prevenção e prioridade a saúde, higienização é tudo, 

momento de gratidão. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

O retorno para casa, e todo procedimento de volta ao 

lar podemos ver nas imagens da Figura 5. Na 13ª imagem pode-

se observar o portão fechado passando a ideia de volta ao 

confinamento, e as máscaras obrigatórias que se tornaram a 

nova realidade nessa pandemia. O segundo passo do retorno das 

compras, que é todo o trabalho de higienização dos pacotes e 

alimentos, está representado na 14ª fotografia e o momento de 

refeição e gratidão, junto de quem está compartilhando esse 

momento de isolamento na mesma casa, sendo um o apoio do 

outro, está sendo representado na 15ª imagem.  
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Figura 6 – Trabalhando na folga, as grades que nos separam do 

mundo, preço do álcool. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

A 16ª imagem (Figura 6) retrata a busca cada vez maior 

de um refúgio, de novas coisa para fazer, da intenção de 

procurar entreter a mente, já que como representado na 17ª 

fotografia (Figura 6), a ideia de prisão passa a ficar cada dia 

maior e mais sufocante.  

A 18º imagem (Figura 6) já aborda um outro lado da 

nova rotina, a necessidade de aderir novos hábitos, como o uso 

frequente e recomendado do álcool para higienização e 

prevenção à doença, o que passou a ser destaque frequente nas 

prateleiras de mercados e farmácias, além do preço oscilar, 

aumentando frequentemente. 
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Figura 7 – O sol, a água que mata minha sede, isolados, porém 

conectados com o mundo. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

Com o isolamento social sendo necessário ser adotado 

por toda a sociedade, independente da classe social, ter que ficar 

dentro de casa, em várias situações, é um desafio ainda maior, 

algumas pessoas não têm muitas opções de entretenimento 

dentro do seu lar, e para muitos, a única maneira de ver o sol em 

um confinamento para parte da sociedade é representado na 

imagem 19 (Figura 7), além de remeter também à necessidade 

de ter acesso à fonte de vitamina D, como o sol.  

Ainda na perspectiva de cuidados com a saúde, investir 

em uma boa alimentação e, como retratada na 20ª imagem 

(Figura 7), a da hidratação é importante por ser um reforço 

necessário para aumentar a imunidade e também no tratamento 
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de quem está infectado com o vírus. Já a 21ª fotografia (Figura 

7) busca passar a ideia de que, para muitos, há uma sensação de 

todo dia ser um eterno domingo de preguiça e ócio. Além de 

aparelhos como o celular, ser, ao mesmo tempo, forma de 

aproximação durante o isolamento, como de distanciamento 

com as pessoas que estão vivendo sob o mesmo teto.  

 

Figura 8 – Mãe estudando, um chocolate quente para um dia 

frio, tivemos que nos adaptar. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 

 

Nas 22ª, 23ª e 23ª fotografias (Figura 8) foram 

retratados diferentes meios de estudos e trabalhos adotados por 

mais pessoas durante o isolamento social, por causa da 
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necessidade de ter acesso às aulas remotas em casa e reuniões 

virtuais, através de videosconferências, aderindo ao home office.  

Na 22ª imagem foi dado um destaque à realidade de 

uma gestante, que precisa conciliar a gravidez com os afazeres 

domésticos e estudos em plena pandemia. Na 23ª fotografia, o 

planejamento de trabalhos sendo feitos de forma tradicional, 

utilizando caneta e papel, e na 24ª a junção do digital com o 

hábito de fazer anotações em um caderno, mostrando a 

importância de buscar alternativas de organização e da 

necessidade de manter um planejamento saudável, que auxilia 

também no intuito de manter uma boa sanidade mental durante 

todo esse período de isolamento.  

 

Figura 9 – Higienização das máscaras. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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Além da adaptação às ferramentas tecnológicas, 

também foi necessário e incluir o uso de máscaras diariamente, 

aprendendo como usar, lavar e higienizar essa nova peça da 

nossa vestimenta de forma correta, onde foi representado na 25ª, 

26ª e 27ª fotografia (Figura 9).  

 

O equipamento só pode ser usado durante duas 

horas e deve ser trocado quando necessário, 

sendo sempre esterilizado quando retirado do 

rosto: colocá-lo de molho em uma solução de 

hipoclorito, deixar secar e passar a ferro em 

seguida. (RODRIGUES, 2020). 

 

O que foi um grande fator de mudança na rotina, junto 

com um maior cuidado de higienização das próprias roupas e 

calçados usados nas saídas necessárias como ir ao mercado, por 

exemplo.  

 

Figura 10 – A esperança da manhã, a higienização das mãos e a 

tecnologia nos ajudando. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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Entrando para o final da narrativa, a 28ª imagem 

(Figura 10) busca retratar que ainda existe esperança de dias 

melhores, com o nascer de um novo dia. Mas, para isso, ainda é 

preciso continuar seguindo as orientações à respeito das medidas 

de prevenção à doença,  que foi representado na 29ª fotografia 

(Figura 10), como continuar lavando bem as mãos para que 

possamos “remover os microorganismos que colonizam as 

camadas superficiais da pele assim como o suor, a oleosidade e 

as células mortas, retirando a surgidade propicia à permanência 

e à proliferação de microrganimos” (ANVISA, 2007), além de, 

enquanto o isolamento social não chega ao fim, manter a mente 

ocupada de coisas boas, produtivas e positivas, como é possível 

ter como exemplo na 30ª imagem (Figura 10), onde foi 

fotografado um momento de uma missa virtual.  

 

Figura 11 – A fé e a esperança por dias melhores. 

 

Fonte: Elaborada pelos autores, 2020. 
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A narrativa deste projeto foi finalizada com a 31ª, 32ª e 

33ª imagens (Figura 11), que tiveram como objetivo retratar a fé 

e a esperança através do apego às crenças religiosas, que 

mantém muitas pessoas fortes e firmes durante todos esses dias 

difíceis. 

 

7 ESTIMULANDO A INTERAÇÃO 

 

A proposta do perfil na rede social Instagram surgiu da 

ideia de expor o atual projeto produzido durante o período de 

distanciamento social. Com o intuito de servir como inspiração 

para os simpatizantes da fotografia e profissionais da área, visto 

que boa parte das pessoas estão em confinamento dentro de 

casa, foi sugerido como forma de provocar a interação do 

público, que eles enviassem seus registros fotográficos durante o 

período de isolamento social onde foram divulgados nos stories 

do perfil do projeto titulado de Distanciamento Social em 

Imagens6. 

Paralelo a isso, foram colocadas no feed do perfil do 

projeto, respeitando a ordem da narrativa construída, toda série 

de imagens que retratam o distanciamento e isolamento social 

que foram vivenciados em nossos lares. Ao todo, foram trinta e 

três imagens que seguiram a mesma linha de pensamento e 

 
6 DISTANCIAMENTO SOCIAL EM IMAGENS. Registre seu isolamento 

social e compartilhe com a gente: envie sua foto pelo direct. Recife 

(Pernambuco), 25 de mai. 2020.   

Instagram: @distanciamentosocialemimagens. Disponível em: 

https://www.instagram.com/distanciamentosocialemimagens/?hl=pt-br. 

Acesso em: 30 de jun. 2020. 

https://www.instagram.com/distanciamentosocialemimagens/?hl=pt-br
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estética na qual foi escolhido o preto e branco e enquadradas na 

horizontal.  

O estímulo para que os seguidores buscassem participar 

também foi feito no perfil do projeto, onde foi pedido a eles que 

criassem suas próprias imagens, colocassem nos stories das 

contas pessoais deles, marcando o perfil do Instagram deste 

projeto utilizando também a hashstag #VOCENODSI (Você no 

Distanciamento Social em Imagens) para gerar uma interação 

maior. Além disso, foram produzidos vídeos diários nos stories, 

convidando o público a conhecer e a fazer parte do projeto 

através da própria rede social. Foram utilizados os meios de 

enquete, onde perguntávamos se os seguidores gostariam de que 

fossem publicados, além dos registros de outros seguidores, 

caixas de dúvidas sobre a temática abordada e um quiz sobre o 

curso superior de fotografia. 

Os resultados obtidos desde o início do projeto, em 25 

de maio de 2020, até o final de construção deste Artigo, dia 30 

de junho de 2020, foram os seguintes: obteve-se 261 seguidores, 

um total de 1.781 curtidas nas 33 imagens publicadas e 32 

comentários. Todos esses números foram alcançados de forma 

orgânica, sem nenhum investimento financeiro na ferramenta de 

impulsionamento que é utilizada pelos usuários do Instagram 

para promoverem publicação.  

 

A Fotografia não fala (...) daquilo que não é 

mais, mas apenas e com certeza daquilo que foi. 

Essa sutileza é decisiva. Diante de uma foto, a 

consciência não toma necessariamente a via 

nostálgica da lembrança (quantas fotografias 

estão fora do tempo individual), mas, sem 

relação a qualquer foto existente no mundo, a via 
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da certeza: a essência da Fotografia consiste em 

ratificar o que ela apresenta. (BARTHES, 1984)  

 

Dessa forma, foi concluído o trabalho unindo técnicas 

da fotografia documental com o isolamento social causado pela 

pandemia do Covid-19, compartilhando com outras pessoas e as 

estimulando através de imagens a produzirem, interagirem e 

pararem um pouco do seu dia para praticar o olhar fotográfico, 

em meio a uma situação delicada a qual o mundo está 

enfrentando por causa do Coronavírus.  

 

8 CONCLUSÃO 

 

Em meio a pandemia, foi observada a necessidade de 

nos reinventarmos, adaptando tudo que já havia sido planejado 

para nos adequarmos às normas impostas à população como 

proteção contra o Coronavírus. Buscando sair da zona de 

conforto, foi decidido adotar uma área da fotografia na qual não 

tínhamos atuado ainda, mas que fez toda diferença nesse projeto, 

que é a fotografia documental. E produzir fotografias durante 

uma pandemia, no intuito de narrar esse momento histórico que 

o mundo está vivenciando, ao fazer registros espontâneos do que 

não havia como prever o que aconteceria, foi uma experiência 

gratificante e enriquecedora.  

Além da criação de uma narrativa documental em 

imagens, onde foi possível ter um registro histórico, que de fato 

serve para documentar uma realidade a qual todos vivenciamos, 

poder inspirar outras pessoas a seguir o projeto, curtir, comentar 

e, principalmente, criar as próprias imagens, mostra o quanto a 

fotografia pode ser significativa e transformadora.  
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As imagens têm o poder de tocar o outro, provocar 

sentimentos e até a impulsionar novas atitudes, seja ela de 

querer criar também outras imagens, ou de sentir vontade de 

mudar alguma coisa no mundo, pelo simples fato de ter sido 

inspirado por uma fotografia.  

 Berthes (1984) escreveu que cabe a cada um escolher, 

submeter seu espetáculo ao código civilizado das ilusões 

perfeitas ou afrontar o despertar da intratável realidade. Levando 

em consideração essa fala, há a consciência de que foi retratado 

nesse projeto aquilo que não era comum à nossa realidade, não 

estávamos prontos para viver uma pandemia, nem tão pouco 

familiarizado com os protocolos que foram adotados para um 

momento como esse. E, concluímos que a escolha de retratar a 

intratável realidade não só pode ser, como é surpreendente. 

Vimos a importância da fotografia documental quanto 

ao registro daquilo que é novo e desconhecido, tanto quanto 

aquilo que já existe, mas ninguém vê. Segundo Barthes (1984), 

certamente, mais que outra arte, a fotografia coloca uma 

presença imediata no mundo – uma co-presença. Por isso, cada 

registro foi muito importante para nos encontrarmos no meio do 

caos e usar os meios que tínhamos ao nosso alcance para 

registramos e compartilhamos de forma histórica toda esta 

vivência. 
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RESUMO 

       

A sociedade moderna tem se apegado a valores duvidosos e 

questões individualistas que não se abrem à pluralidade, se 

tornando segregadora de direitos e opiniões baseada em crenças, 

práticas incoerentes e ideologias contraditórias. O Advento da 

Covid-19 trouxe diversas reflexões sociais que culminaram em 

uma significativa paralisação do convívio social, nos levando a 

questionar os valores construídos por nossa sociedade. Deste 
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modo, o presente Artigo visa refletir sobre os aspectos sociais 

tratados no livro Ensaio sobre a cegueira, do autor português 

José Saramago, analisando a partir do aspecto da sombra 

baseada na teoria da psicologia analítica de Carl Jung e da 

perspectiva sociológica, baseada em Zygmunt Bauman. Ao fim, 

realizamos uma relação com a atualidade do mundo a respeito 

do Coronavírus, sempre refletindo sobre as atitudes dos 

personagens com as práticas sociais da atualidade. José 

Saramago escreve a obra posta em análise em 1995, todavia ela 

se faz cada dia mais atual mediante todos os problemas 

enfrentados na sociedade do século XXI, onde se rejeita a 

solidariedade, e o bem-estar do outro é colocado em último 

plano. Com isso, ao relacionarmos a obra com a atualidade, 

percebemos que há pessoas boas e pessoas que querem apenas 

tirar proveito do próximo, e estas últimas farão de tudo para 

saírem sempre em vantagem, usando sua sombra sobre o outro. 

 

Palavras-chave: Covid-19. Ensaio Sobre a Cegueira. 

Modernidade. Saramago. Sombra.  

 

ABSTRACT 

 

Modern society has clung to doubtful values and individualist 

questions that do not open to plurality, turning itself segregator 

of rights, opinions and beliefs based on incoherent practices and 

contradictory ideologies. The advent of Covid-19 brought 

several social reflections that culminated with a significant 

paralysis of   social conviviality, leading to question the values 

constructed by our society. Thus, the present Article aims at 

reflecting about the social aspects treated in the book Blindness, 

written by the Portuguese author José Saramago, analyzing from 

the shadow aspect based on the theory of analytical psychology 
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by Carl Jung, and the sociological perspective, based on 

Zygmunt Bauman. At the end, we presented a relation of the 

current world with reference to Coronavirus, always reflecting 

about the characters’ attitudes with the social practices of 

nowadays. José Saramago wrote the work in analysis in 1995, 

however it makes itself more and more present these days 

through all the problems faced in the society of the 21st century, 

where solidarity is something rejected, and others’ well-being is 

placed in last plan. With this, while we relate the literary work 

with the present days, we realize that there are good people and 

people who only want to take advantage of others, and the latter 

will do everything to come out with advantage, using their own 

shadow over the others. 

Keywords: Covid-19. Blindness. Modernity. Saramago. 

Shadow. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Na obra de José Saramago, Ensaio sobre a cegueira, os 

personagens são acometidos por uma cegueira branca e esse 

acontecimento desencadeia problemas de convivência no 

decorrer da história. O autor português traz uma série de 

inquietações no enredo a fim de provocar o leitor – e às vezes é 

preciso parar para refletir ou tomar um ar – pois a falta de 

higiene, a desorganização e o instinto animal causam 

desconforto e aversão. 

O romance de Saramago é uma crítica à Modernidade e 

aos costumes impostos à sociedade em que a hierarquia social 

opressora e os costumes conservadores regem toda a população. 

Deste modo, a cegueira branca, incomum, pois todas as 

cegueiras causam escuridão, pode significar tanto a impureza do 
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branco, que é caracterizado como a cor do bem e da paz, quanto 

a sua purificação, pois através do mar de leite é possível a 

purificação moral e ética dos indivíduos. Sendo assim, o mar de 

leite pode ser associado ao leite materno, o primeiro alimento do 

homem ao vir ao mundo ainda inocente, livre de toda corrupção 

e procrastinação social. 

O Ensaio sobre a cegueira é antes de tudo uma obra 

política no qual a distopia causará sempre a sensação de repúdio 

ao que se lê. Todavia, mesmo sendo publicada a exatos vinte e 

cinco anos, nunca foi tão atual. No mundo contemporâneo se 

vive um colapso biológico em que muitos não se importam com 

o próximo e pensam apenas em tirar vantagens – assim como o 

cego da pistola – e por isso essa obra cria significados cada vez 

mais próximos de nós. 

 

2 O ARQUÉTIPO DA SOMBRA 

 

A sociedade, desde o surgimento da República, 

estabelece padrões individuais para que haja “boa harmonia” 

entre os cidadãos. Estas determinações variam de acordo com 

quem está no poder e muitas vezes é confundida com a cultura 

local, deste modo é comum as pessoas falarem “nós não 

comemos isso porque é nossa cultura” ou “este emprego é 

melhor remunerado devido a questões culturais”. A partir desses 

padrões sociais estabelecidos, crê-se que algumas coisas devem 

ser expurgadas do convívio social, dentre elas estão: a avareza, a 

rebeldia, o egoísmo, as tendências à psicopatia e o instinto 

animal. Impossíveis de serem simplesmente expurgadas, essas e 

outras características, acabam sendo reprimidas no 
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subconsciente, em um local onde o fundador da psicologia 

analítica Carl Jung, vai chamar de “sombra”. Essa sombra, 

presente em todos nós, permanece em constante conflito com 

nosso ego a fim de tomar conta das atitudes. Deste modo:  

 

O ego, porém, entra em conflito com a sombra naquilo a 

que o Dr. Jung chamou a ''batalha pela libertação". Na 

luta travada pelo homem primitivo para alcançar a 

consciência, este conflito se exprime pela disputa entre 

o herói arquetípico e os poderes cósmicos do mal, 

personificado por dragões e outros monstros. (JUNG, 

2001, p. 114) 

Nessa busca pela liberação, em alguns momentos, a 

sombra ganha espaço e lidera os sentimentos e prazeres. Em 

alguns momentos de tristeza e de raiva revelamos essa sombra e 

é aí que cometemos coisas das quais diríamos jamais sermos 

capazes de fazer. Isso acontece no Ensaio sobre a cegueira 

quando um homem cega, sem motivo aparente, e pede ajuda 

para ir para casa, pois não consegue dirigir. Um rapaz o ajuda, 

mas rouba seu carro: 

 

Ao oferecer-se para ajudar o cego, o homem que depois 

roubou o carro não tinha em mira, nesse momento 

preciso, qualquer intenção malévola, muito pelo 

contrário, o que ele fez não foi mais que obedecer 

àqueles sentimentos de generosidade e altruísmo que 

são, como toda a gente sabe, duas das melhores 

características do género humano, podendo ser 

encontradas até em criminosos bem mais empedernidos 

do que este, simples ladrãozeco de automóveis sem 

esperança de avanço na carreira, explorado pelos 

verdadeiros donos do negócio, que esses é que se vão 
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aproveitando das necessidades de quem é pobre. No fim 

das contas, estas ou as outras, não é assim tão grande a 

diferença entre ajudar um cego para depois o roubar e 

cuidar de uma velhice caduca e tatebitate com o olho 

posto na herança. (SARAMAGO, 1995, p. 25) 

O ladrão deixa claro que não tinha intenção de roubar o 

automóvel, contudo a sua sombra tomou espaço, o que resultou 

no roubo. Essa é uma das diversas passagens em que a sombra 

que foi recalcada se faz presente. No decorrer do romance, o 

ladrão tenta não se revelar para não saberem que foi ele quem 

roubou o carro. Mas o primeiro cego acaba identificando-o pela 

voz e o mesmo nega, passando a ter vergonha e não assumindo 

de imediato o que fez. Podemos observar o que Jung vai dizer 

em seu livro O homem e seus símbolos a respeito do homem que 

ao perceber sua sombra tenta justificar seus atos: 

Quando uma pessoa tenta ver a sua sombra ela fica 

consciente (e muitas vezes envergonhada) das 

tendências e impulsos que nega existirem em si mesma, 

mas que consegue perfeitamente ver nos outros — 

coisas como o egoísmo, a preguiça mental, a 

negligência, as fantasias irreais, as intrigas e as tramas, a 

indiferença e a covardia, o amor excessivo ao dinheiro e 

aos bens — em resumo, todos aqueles pequenos 

pecados que já se terá confessado dizendo: "Não tem 

importância; ninguém vai perceber e, de qualquer modo, 

as outras pessoas também são assim.'‘ (JUNG, 2001, p. 

164) 

 À vista disto, o ladrão vai justificar o fato de ter roubado 

dizendo que há pessoas que cometem crimes piores e que o 

carro não possui serventia, pois todos estão cegos. Contudo, a 

sombra vai externar o instinto animal:  
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[...] se existe uma relação directa entre os olhos e os 

sentimentos, ou se o sentido de responsabilidade é a 

consequência natural de uma boa visão, mas quando a 

aflição aperta, quando o corpo se nos desmanda de 

dor e angústia, então é que se vê o animalzinho que 

somos. (SARAMAGO, 1995, p. 243, grifo nosso). 

Essa sombra fica em evidência, pois o organismo social 

está em constante conflito na obra, há elementos como a 

desorganização, a sujeira, a falta de empatia, a falta de alimentos 

e a constante tentativa de conseguir tirar vantagem do outro, o 

que faz as pessoas externarem seus sentimentos e vontades mais 

perversos. 

Nosso crescimento pessoal e nosso bem-estar físico e 

psicológico, sempre dependerão da vontade e persistência do 

indivíduo de trazer essas sombras à luz. Assim que fazemos esse 

esforço corajoso, o delicado, mas valioso trabalho de cura, 

começa. Só então poderemos encontrar paz e bem-estar. 

 

3 A MODERNIDADE E A SOCIEDADE JARDINEIRA 

 

Com o surgimento da Modernidade, novas formas 

políticas de organização social surgiram, não se sabe, de fato 

quando surgiu “e uma vez se inicie a sério o esforço de datação, 

o próprio objeto começa a desaparecer” (BAUMAN, 1999 p. 11-

12). A sociedade passou criar valores e estipular esses valores a 

fim de adquirir uma comunidade ordenada, ou seja, um local em 

que todos obedeçam às mesmas regras e às mesmas diretrizes, 

independente de classe social, sexo, etnia, todos deveriam 

respeitar o padrão. 
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Havendo ordem jamais existiria o caos, mas ao mesmo 

tempo em que a ordem é estabelecida para um grupo de pessoas, 

por outro lado instaura-se o caos. A ordem é diferente do caos, 

mas “são gêmeos modernos” (BAUMAN, 1999 p. 12). Assim, 

podemos observar que na obra Ensaio sobre a cegueira, por 

diversas vezes, o caos é instaurado quando os personagens 

estabelecem ordens que só beneficiavam uma parte dos 

internados. Destaca-se o episódio em que as mulheres precisam 

se deitar com estranhos em troca de comida e muitos homens 

não querem deixar suas esposas fazerem isso, enquanto pedem 

para as outras solteiras irem para suprir a fome de todos: 

 

[...] o que é que vocês fariam se eles, em vez de pedirem 

mulheres, tivessem pedido homens, o que é que fariam, 

contem lá para a gente ouvir. As mulheres rejubilaram, 

Contem, contem, gritavam em coro, entusiasmadas por 

terem encostado os homens à parede, apanhados na sua 

própria ratoeira lógica de que não poderiam escapar, 

agora queriam ver até onde ia a tão apregoada coerência 

masculina, Aqui não há maricas, atreveu-se um homem 

a protestar, Nem putas, retorquiu a mulher que fizera a 

pergunta provocadora, e ainda que as haja, pode ser que 

não estejam dispostas a sê-lo aqui por vocês 

Incomodados, os homens encolheram-se, conscientes de 

que só haveria uma resposta capaz de dar satisfação às 

vingativas fêmeas, Se eles pedissem homens, nós 

iríamos, mas nem um deles teve a coragem de 

pronunciar estas breves, explicitas e desinibidas 

palavras, e tão perturbados ficaram que nem se 

lembraram de que não haveria grande perigo em dizê-

las, uma vez que aqueles filhos de puta não queriam 

desafogar-se com homens, mas com mulheres. 

(SARAMAGO, 1995, p. 166) 
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Como se pode ver, os homens, por valores modernos, 

acreditam que apenas as mulheres devem se deitar com outros 

homens, pois eles têm honra. Essa honra que separa as 

obrigações de um e de outro, desvalorizando a mulher nessa 

construção desigual, é fruto da Modernidade. 

A sociedade é segregadora e, portanto, torna-se, 

segundo Bauman, uma “sociedade jardineira”. O Estado é o 

jardineiro. Deste modo, aqueles que não lhes tem serventia, que 

Bauman chama de refugo, o refugo humano, são facilmente 

descartáveis. Isso acontece no episódio em que uma mulher, 

após ser estuprada em troca de comida, morre e os homens não 

se importam, pois dizem que ela não sabia fazer sexo direito. 

Deste modo observa-se que a sociedade é enriquecida de valores 

que não condizem com a abertura à pluralidade, à diferença e à 

preocupação com o outro, com a alteridade. 

Bauman, tratando dessa segregação, compara a 

sociedade ao meio ambiente e diz que: 

Os objetos podem ser rios correndo sem sentido na 

direção errada, "onde não são necessários". Ou plantas 

que nascem em lugares "onde comprometem a 

harmonia". Ou animais que não põem o número de ovos 

ou não desenvolvem úberes grandes o bastante "para 

torná-los úteis". Ou criminosos e bêbados ou débeis 

mentais que não funcionam para nenhuma utilidade 

significativa e são portanto "renaturalizados" em 

degenerados "ex-humanos". Ou criaturas com cor de 

pele, forma corporal ou comportamento estranhos, 

envolvidas em atividades "sem sentido", cuja presença 

"não pode servir a nenhum propósito útil". Qualquer 

coisa que compromete a ordem, a harmonia, o plano, 

rejeitando assim um propósito e significado, é Natureza. 

E, sendo Natureza, deve ser tratada como tal. E é 

Natureza porque é tratada assim. (BAUMAN, 1999, p. 

48-49) 
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Portanto, a natureza é vista como aquilo que o homem 

tem de “mais perverso”. Sendo assim, se algo não está em 

equilíbrio é a natureza do indivíduo se revelando e esta natureza 

– e portanto, este indivíduo – deve ser expurgado da sociedade.  

A organização é imprescindível para a Modernidade, 

quando não há esses limites as pessoas se sentem perdidas e 

confusas. Na obra de Saramago há um momento em que um dos 

personagens compara a falta de visão à desorganização do 

corpo: “[...] o corpo também é um sistema organizado, está vivo 

enquanto se mantem organizado, e a morte não é mais do que o 

efeito de uma desorganização [...] organizar-se já é de uma certa 

maneira, começar a ter olhos” (SARAMAGO, 1995, p. 281-

282). 

E é essa a proposta da Modernidade, fazer os 

indivíduos se sentirem mortos ao não terem o mínimo de 

organização. Podados e controlados, o cidadão jamais 

conseguirá sair desses limites e, além disso “não olhar para além 

da cerca e de não ser olhado de fora da cerca” (BAUMAN, 

1999, p. 20), todavia é preciso um esforço para se desprender 

desses valores. 

Cremos que esses valores entranhados e enraizados na 

sociedade foi o que cegou os personagens, a cegueira branca é 

exatamente a impureza desse branco dito luz, dito bondade. Não 

estão cegos apenas de visão, mas de moral. A cegueira é moral. 

Todos vivem dentro do sistema capitalista e o primeiro sinal 

desse indício é o fato do primeiro cego perder a visão após 

observar o sinal de trânsito no vermelho que indicava “pare”. 

Parar significaria refletir sobre a sociedade em que ele está, 

refletir sobre a Modernidade, sobre os valores. Mas a 
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Modernidade transforma a ordem em caos e há um verdadeiro 

desequilíbrio incontrolado. 

 

4 A RELAÇÃO SOCIAL DA OBRA COM A 

ATUALIDADE DO MUNDO 

 

A pauta do Corona vírus está sendo discutida pelas 

autoridades e por todos os países ao redor do mundo, uma 

doença que afeta a todos de forma geral e também acarreta uma 

série de problemas para o indivíduo que a contrai mesmo depois 

de curado como o mal funcionamento dos órgãos. A cegueira 

branca que Saramago retrata em sua obra pode ser relacionada 

com o contexto atual do mundo. 

O filósofo Achille Mbembe desenvolveu o conceito de 

necropolítica, que tenta discutir o poder da vida e o poder da 

morte que uma determinada autoridade pode exercer sobre seu 

povo. É inevitável não remeter este conceito aos presidentes dos 

países ao redor do mundo que estão discutindo e decidindo o 

que o indivíduo deve fazer perante esta situação pandêmica do 

COVID. No Ensaio sobre a cegueira temos as autoridades 

isolando as pessoas que contraíram a doença em um manicômio 

abandonado para o governo conseguir desenvolver uma solução 

para aquela doença. Atualmente passa-se pelo processo de 

isolamento em casa. Inclusive, recomendado pelos especialistas 

em saúde. Nos perguntamos: por que no Brasil o presidente 

atual se recusa a apoiar o isolamento social e as mais diversas 

medidas protetivas que estão se mostrando eficazes nos outros 

países? 
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A cegueira mental é a pior, pois faz com que as pessoas 

fiquem cegas e assim não enxerguem o mundo ao seu redor e 

deste modo podemos apontar diversos cegos mentais em 

posições de alto governo que insistem em arriscar a vida do seu 

povo e se importam apenas com o déficit econômico. O 

desenvolvimento da cegueira em Saramago é o nítido egoísmo 

que o mundo estava enfestado e foi necessário uma peste 

horrível se instalar para as pessoas verem umas às outras como 

iguais. No nosso tempo, com todo esse caos mundial instalado e 

várias pessoas morrendo de COVID-19, uma parte da população 

ainda crê que seu ‘direito de ir e vir’, pautado na constituição 

brasileira, é mais importante do que a preservação da vida do 

próximo. 

Entretanto, devemos reconhecer que em meio a todo o 

egoísmo e descaso social sempre terá aquela faísca de esperança. 

No Ensaio sobre a cegueira, essa esperança é representada pela 

mulher do médico que poderia usar sua vantagem de enxergar 

para manipular, mas escolhe a abnegação e ajuda os outros: 

 

Mas, como se nada se tivesse passado, a mulher do 

médico disse, Vamos lá então à procura dessas retretes. 

Os cegos movêramos braços à frente da cara, buscando-

se uns aos outros, não a rapariga dos óculos escuros, que 

declarou logo que não queria ir à frente do descarado 

que a tinha apalpado, enfim reconstituiu-se a fila 

trocando o ladrão e o primeiro cego de lugares, com O 

médico colocado entre eles. (SARAMAGO, 1995, p. 

31) 
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Com toda a situação mundial causada pela crise do 

Corona vírus, além de haver a preocupação com a saúde física, 

as dúvidas cotidianas e o balanceamento financeiro, esquecemos 

de dar atenção à saúde mental que equilibra nossa vida como um 

todo. Ribeiro afirma que para conseguirmos ter êxito enquanto 

viventes desse momento histórico é necessário “Acreditar, com 

A maiúsculo, em nosso sábio e, portanto, em nós mesmos e, 

como decorrência lógica, acreditar no Outro e no Mundo” 

(RIBEIRO, 1998, p. 57). Podemos refletir então que é preciso 

manter o foco em uma possível melhora e não se estender em 

lamentações. É preciso ter convicção de que tudo melhorará e só 

assim conseguiremos atingir o equilíbrio necessário para lidar 

com os fatos vividos. Por sua vez, Perls (1988) sinaliza que, 

mesmo o mundo oferecendo várias possibilidades para a 

ascensão financeira, o lazer e a diversão, o homem moderno, 

que muitas vezes parece perdido, vagueia sem objetivo. Deste 

modo a saúde mental fica totalmente abalada e embora não se 

tenha estudos que comprovem os problemas de saúde mental 

que a pandemia do novo Corona Vírus desencadeou, sabemos 

que está afetando, pois sempre que há um surto de uma nova 

doença (o surto de ebola iniciado em 2013-2016, por exemplo), 

pessoas têm sua saúde mental comprometida e isso acarreta uma 

série de problemas como depressão, ansiedade, transtorno 

alimentar, entre outras doenças que atingem a mente. 

Diversas empresas e ONG’s ao redor do mundo estão 

se mobilizando para amenizar o impacto que o Corona vírus está 

causando nas pessoas, ajudando-as com distribuição de 

marmitas, cestas básicas, kits de higiene, entre outras coisas 

essenciais. Tanto essas instituições podem ter seu papel 

comparado à figura da mulher do médico, quanto àqueles que se 
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mantém em casa para não contagiar o seu parente próximo, ou 

aquele que sai para o mercado e acaba trazendo itens essenciais 

para a sua vizinha idosa que precisa se manter a salva. 

A situação mundial é intensa e acarreta uma gama de 

pautas a serem discutidas. No final da pandemia, a prática da 

higiene mudará e as pessoas se tornarão mais conscientes ao 

terem passado por esse momento tão difícil da existência 

humana, assim se espera. A geração pós-corona será afetada 

pela dor e pelas complicações que passaram durante a pandemia. 

Cabe saber se usarão essa experiência mundial para desvelar 

suas sombras e curar a cegueira branca dos olhos. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O presente Artigo discutiu sobre os valores da 

sociedade moderna e sobre o quanto a sombra do ser humano 

ainda é densa e precisa ser trabalhada para a construção de um 

mundo mais justo. A luz na sombra pode ser desenvolvida 

gradualmente com a criação de medidas mais acolhedoras e 

igualitárias no mundo. A ordem e o caos sempre irão coexistir e 

se complementam de certa forma, porém tudo precisa ter um 

equilíbrio para que seja criado um senso do justo e injusto e com 

isso a sociedade poderá afastar de si a possibilidade de uma 

cegueira moral repentina como aponta Saramago em seu livro 

quando o cego ladrão – ainda não cego – ajuda o primeiro cego 

e o rouba. 
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Compreendemos que a desigualdade social e a não 

inclusão dos indivíduos nos parâmetros essenciais de 

convivência desperta o lado instintivo e não racional dos 

mesmos, fazendo com que ocorra a marginalização por culpa da 

própria sociedade que reprime e exclui aqueles que não se 

adequam aos padrões. A solução para o caos total é a luz que 

afastará a cegueira, ou seja, a inclusão. 

A cegueira social continua até os dias atuais com a 

pandemia do Corona vírus, apesar de existirem diversas pessoas 

boas no mundo que assumem o papel da mulher do médico, 

ainda temos muito a construir e repensar. Com base no que foi 

escrito podemos afirmar que o ser humano ainda tem muito a 

desenvolver e que os poderes públicos mundiais devem cada vez 

mais lutar para tornar sua sociedade organizada sim, mas sempre 

inclusiva. E com essa organização não excludente, possam 

enxergar o outro como igual sem precisar usar nossa sombra 

para querer ultrapassá-lo.  

 

REFERÊNCIAS  

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e Ambivalência. 

Tradução Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

1999. 

JUNG, Carl G. O homem e seus símbolos. Tradução Maria 

Lúcia Pinho. 6º ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. 

MOISÉS, Massaud. A literatura Portuguesa. 37. ed. rev. e 

atual. 1º reimp. São Paulo: Cultrix, 2013. 

MBEMBE, Achille. Necropolítica. 1º ed. São Paulo: N-1 

edições, 2018. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 97- 112 Out 2020 112 

PERLS, Frederick. A Abordagem Gestáltica e Testemunha 

Ocular da Terapia. 2ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 1988. 

RIBEIRO, Walter. Existência Essência. 2ª edição. São Paulo: 

Summus, 1998  

SARAMAGO, José. Ensaio sobre a cegueira. São Paulo: 

Companhia das letras, 1995. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 113- 140 Out 2020 113 

ANÁLISE DA LEGALIDADE DAS MEDIDAS ESTATAIS 

DE AFASTAMENTO SOCIAL COMO MECANISMO DE 

CONTENÇÃO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO 

NOVO CORONAVÍRUS NO BRASIL 

 

 
Caroline de Fátima da Silva Torres Lobato 1 

caroline.lobato@hotmail.com 

Bruno Loureiro Cavalcanti Batista 2 

brunolbatista@gmail.com 

 

 

RESUMO 

 

A pandemia do Novo Coronavírus (Covid-19) tem desafiado 

não só os pesquisadores, mas também os gestores públicos pelo 

caráter impositivo das medidas de saúde pública que estão sendo 

criadas e adotadas para evitar o colapso dos sistemas de saúde e 

o quantitativo de óbitos decorrentes de complicações da doença, 

dentre as quais se destacam as medidas de distanciamento 

social. O objetivo é levantar um debate acerca da razoabilidade e 

proporcionalidade do conteúdo das principais medidas de 

distanciamento social da população, algumas em caráter 

extremo, que vêm sendo adotadas por alguns Estados e 

municípios do Brasil, à revelia de uma política pública federal 

unificada. Aparentemente, há um conflito de normas de caráter 

constitucional relacionadas às liberdades individuais, direito 

fundamental de cada cidadão brasileiro e o caráter de 

 
1 Advogada, Doutora e Mestra em Direito. Especialista em Direito 

Administrativo. Presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB-

PE. Docente do curso de Direito da FOCCA.  
2 Advogado, Mestrando em Direito Empresarial. Especialista em Direito 

Tributário. Professor universitário. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 113- 140 Out 2020 114 

supremacia dos interesses públicos presentes na efetivação do 

direito social à saúde, através das ações impositivas, decorrentes 

do poder de polícia atribuído genericamente aos entes 

federativos, das medidas de afastamento social. Para tanto, a 

pesquisa conta com levantamento bibliográfico dos dispositivos 

legais aplicáveis à matéria, bem como de apontamentos 

doutrinários, que resultará na adoção do método hipotético-

dedutivo de análise legalística das medidas adotadas para o 

controle no avanço da COVID-19, no Brasil.   

 

Palavras-chave: Covid-19. Direitos Constitucionais. Legalidade 

do Afastamento Social. Novo Coronavírus. 

 

ABSTRACT 

 

The pandemic of the new coronavirus (Covid-19) has 

challenged not only researchers but also public managers due to 

the imposing character of public health measures, which are 

being created and adopted to avoid the collapse of health and the 

quantitative of obits due to the complications of the disease, 

among which the distancing measures are enhanced. The aim is 

to raise a debate about the reasonability and proportionality of 

the content of the main social distancing measures of the 

population, some in extreme character, which have been adopted 

by some States and cities of Brazil, in default of considering a 

unified federal public policy. Seemingly, there is a conflict of 

norms of constitutional character related to individual freedom, 

fundamental rights of every Brazilian citizen and the character 

of supremacy of public interests present in the effectuation of 

the social right to healthcare, through imposing actions, due to 
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the police power generically attributed to federative beings, of 

social distancing measures. Therefore, the research counts with 

bibliographical survey of the legal devices applicable to the 

subject matter, as well as doctrinal orientation, which will result 

in the adoption of the hypothetical-deductive method of legal 

analysis of the measures adopted for the control of the advance 

of COVID-19 in Brazil.   

 

Keywords: Covid-19. Constitutional Rights. Legality of Social 

Distancing. New Coronavirus. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Apesar da evolução histórica da humanidade, como um 

todo, tendo sobrevivido às duas grandes guerras mundiais, 

graves crises econômicas e de saúde pública, provocadas por 

grandes epidemias, o cenário atual não encontra precedentes 

semelhantes que possam servir de diretriz de superação da crise 

mundial provocada pela pandemia e pelo avanço do vírus 

COVID-19, deflagrada no início de 20203. 

 
3 A Pandemia pelo COVID-19 foi anunciada pela Organização Mundial de 

Saúde em 11 de março de 2020, com o reconhecimento da incidência de 

casos comprovados, em 81 países de todo o mundo, da síndrome gripal 

aguda, altamente contagiosa, sem que haja conhecimento acerca da ação 

maléfica do vírus em seres humanos, do seu real potencial letal, nem de 

tratamento clínico ou vacina, até hoje. A proliferação da doença teve início 

na China, tendo como origem provável consumo humano de morcegos 

contaminados pelo vírus, que tem índice de contágio assustador e tem como 

repercussão gravosa o comprometimento pulmonar e necessidade do uso de 

respiradores artificiais, em Unidades de Terapia Intensiva – UTIs, por muitos 

dias, gerando colapso dos sistemas de saúde pública e privada de países com 

melhor desenvolvimento econômico, inclusive. 
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Há uma grave crise sanitária global em curso: a 

pandemia provocada pelo Novo Coronavírus (COVID-19), a 

qual não existe ainda solução médica convencional para 

contenção e enfretamento, ou seja, não existe qualquer vacina e 

nem tratamento específico, até o presente momento. No Brasil, 

foi criado um plano de contingência, baseado no que dispõe a 

Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que trata sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do Coronavírus 

responsável pelo surto de 2019. 

Dentre outras medidas, a lei prevê a possibilidade de 

determinação de medidas de afastamento social, isolamento e 

quarentena domiciliar, visando reduzir contato físico e, portanto, 

o risco de contágio entre as pessoas. As evidências científicas 

coletadas, até então, e as recomendações pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS apontam que quanto menor o contato 

entre pessoas contaminadas – o vírus permite o desenvolvimento 

de doença assintomática em pessoas com imunidade fortalecida 

–, menor é o risco de contágio e transmissão da doença.  

Contudo, na ausência de um tratamento uniforme e 

centralizado pelo Governo Federal, através diretrizes emitidas 

de forma coerente às recomendações dos organismos 

internacionais de saúde pública e vigilância sanitária, Estados e 

Municípios passaram a atuar no enfrentamento e combate ao 

Novo Coronavírus, por meio da adoção de ações preconizadas 

na referida lei.  

Algumas das ações administrativas tomadas por 

Estados e Municípios, inicialmente pautados na Constituição 

Federal de 1988, aparentemente, conflitam com direito 

fundamental à liberdade de locomoção, por entenderem 
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equivocadamente que medidas públicas de isolamento social 

poderiam restringir totalmente o direito de ir e vir das pessoas, 

em logradouros públicos e espaços de convívio coletivo, através 

do lockdown 4. 

 

2 DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS E 

INFRACONSTITUCIONAIS PERTINENTES À 

MATÉRIA 

 

Cabe considerar o exame da tutela de direitos 

fundamentais, consagrados da Constituição, como vetor 

hermenêutico da análise do fenômeno jurídico dos atos 

administrativos decorrentes do enfrentamento da pandemia 

provocada pelo Novo Coronavírus.  

São considerados como direitos fundamentais todos 

aqueles inerentes e tendentes a assegurar a preservação da vida, 

não apenas sob o aspecto biológico, mas em sua essência, 

considerando as condições de existência digna, como parâmetro 

de subsistência. Seu fundamento reside na proteção da dignidade 

da pessoa humana, sendo a Constituição a sua fonte de validade. 

Nesse sentido, a Constituição de 1988, em seu preâmbulo, 

menciona que a Assembleia Nacional Constituinte buscou 

“instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

 
4 Lockdown (Tradução livre: bloqueio total) é a versão mais rígida do 

distanciamento social e consiste em uma imposição do Estado. Consiste em 

restringir a circulação da população em lugares públicos, permitindo apenas, 

e de forma limitada, para questões essenciais, como ir a farmácias, 

supermercados ou hospitais. O descumprimento dessa regra pode acarretar 

multas e medidas de restrição à liberdade individual, dependendo do governo 

local. No enfrentamento à uma pandemia, essa medida é a mais rigorosa a ser 

tomada e serve para desacelerar a propagação do Novo Coronavírus, visto 

que as medidas de isolamento social e de quarentena não foram suficientes e 

os casos aumentam diariamente. 
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exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança” (BRASIL, 1998). 

O próprio desenvolvimento e evolução do conceito de 

direitos fundamentais é fruto da variabilidade de acontecimentos 

histórico-sociológicos que permitiram a definição de direito 

fundamental como fruto da humanidade pertencente a todos os 

indivíduos indistintamente. Evidencia Robert Alexy, citando 

Gálatas, 3:28, que “não há judeu nem grego, não há varão nem 

mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus” 5, considerando 

o caráter de generalidade dos direitos fundamentais, inerentes à 

condição humana, desde tempos remotos. Temporalmente, os 

direitos fundamentais assumem diferentes funções6 dentro da 

 
5 ALEXY, Robert. Derechos fundamentales y Estado constitucional 

democrático, p. 32. 
6 Uadi Bulhões aponta como funções dos direitos fundamentais dos 

indivíduos perante o Estado: 

“a) Função de defesa ou liberdade: os direitos fundamentais inibem que o 

Estado impeça ou obstaculize determinadas ações do titular do direito, 

correspondendo a um direito ao não impedimento a ações do titular do direito 

fundamental. Liga-se aos direitos de 1ª geração, como direitos de liberdade 

negativa que impunha um dever de abstinência do Estado. b) Função de 

prestação: os direitos fundamentais exigem do Estado não apenas um dever 

de abstinência perante os direitos, para conduzir uma sociedade mais justa e 

igualitária, é preciso que o Estado promova os cidadãos de condições 

jurídicas e materiais favoráveis e indispensáveis ao exercício efetivo e 

concreto de suas liberdades. Tal função se liga aos direitos de 2ª geração, 

direito que exigem uma prestação do Estado no sentido de promover a justiça 

social. Essa função é limitada apenas pelas condições econômicas favoráveis, 

por isso, os direitos sociais, característicos dessa função se encontram 

limitados pela reserva do possível. c) Função de proteção perante terceiros: é 

a obrigação de que o Estado promova a proteção dos direitos fundamentais 

através da adoção de medidas positivas e eficientes, vocacionadas a proteger 

o exercício dos direitos fundamentais perante atividades de terceiros que 

venham a afetá-los. d) Função de não discriminação: os direitos fundamentais 

têm por função a imposição de que o Estado trate os seus cidadãos em 

condições de absoluta igualdade. (Grifos nossos) 
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configuração do Estado Democrático de direito, passando a 

exigir não apenas deveres abstencionistas, mas verdadeiras 

prestações positivas de ordem estatal, cada vez maiores a 

depender do alcance do seu reconhecimento constitucional, na 

evolução da geração de direitos fundamentais. 

Mostra-se, assim, que o enfrentamento da difícil crise 

sanitária, econômica e social que assola o mundo inteiro, 

especialmente de modo mais grave os países ainda em 

desenvolvimento e mais pobres, como o Brasil, deve ser 

considerado a partir de uma ponderação de direitos 

fundamentais, e de caráter humanitário, envolvendo a 

preservação da vida em sua integralidade, ou seja, um padrão de 

existência digna. Disso decorre não apenas medidas de caráter 

sanitário e de saúde pública, mas também de manutenção da 

ordem social e econômica, tal como preceituado na 

Constituição. No entender de José Afonso da Silva (2014, p. 

40): 

 

[...] dignidade é atributo intrínseco, essência, da 

pessoa humana, único ser que compreende um 

valor interno, superior e qualquer preço, que não 

admite substituição equivalente. Assim a 

dignidade se entranha e se confunde com a 

própria natureza do ser humano. 

 

O maior desafio de autoridades públicas consiste em 

coadunar a preservação da vida e da saúde através das 

recomendações sanitárias de afastamento, isolamento e 

quarentena da população, com a manutenção da ordem pública, 

da continuidade de atividades econômicas e sociais de caráter 

essencial. Ao tempo que sob o manto da constitucionalidade e 
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legalidade todos os direitos a serem preservados assumem 

fundamental e igual importância pela ordem jurídica. 

 

Não basta, porém, a liberdade formalmente 

reconhecida, pois a dignidade da pessoa humana 

reclama condições mínimas de subsistência, 

existência digna conforme os ditames da justiça 

social como fim da ordem econômica. É de 

lembrar que constitui um desrespeito à dignidade 

da pessoa humana um sistema de profundas 

desigualdades, uma ordem econômica em que 

inumeráveis homens e mulheres são torturados 

pela fome, inúmeras crianças vivem na inanição, 

a ponto de milhares delas morrerem em tenra 

idade. Não é concebível uma vida com dignidade 

entre a fome, a miséria e a incultura; a liberdade 

humana com frequência se debilita quando o 

homem cai em extrema necessidade, pois a 

igualdade e dignidade da pessoa exigem que se 

chegue a uma situação social mais humana e 

mais justa. Resulta escandaloso o fato de das 

sucessivas desigualdades econômicas e sociais 

que se dão entre os membros ou os povos de uma 

mesma família humana. Contrarias à justiça 

social, à equidade, à dignidade da pessoa humana 

e a paz social e internacional (SILVA, 2014, p. 

41).  

 

Em se tratando de direitos constitucionais de ordem 

social, tais como saúde, educação, alimentação, trabalho e 

moradia, dentre outros assegurados no artigo 6º da Constituição 

de 19887, a saúde foi consagrada como direito social 

 
7 Constituição de 1988: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados, na forma desta Constituição. 
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fundamental8, nesse sentido este Artigo garante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos, dentre outras coisas, para proteção e recuperação 

da sociedade. 

Os direitos ligados ao social valem como pressupostos 

de realização de direitos individuais, na medida em que criam 

condições materiais para o gozo da igualdade material, que 

permite a efetividade das liberdades. Tais direitos podem 

assumir dupla vertente:  

 

[...] uma, de natureza negativa, que consiste no 

direito de exigir do Estado (ou de terceiros) que 

se abstenha de qualquer ato que prejudique à 

saúde, outra, de natureza positiva, que significa o 

direito às medidas e prestações estaduais visando 

a prevenção de doenças e ao tratamento delas 

(CANOTILHO; MOREIRA, 2007, p. 242). 

 

O avanço constitucional em matéria de direito à saúde, 

sem dúvidas, se deve à universalização do acesso a todos os 

cidadãos brasileiros e estrangeiros, aqui residentes à saúde 

pública. O art. 1969 da Constituição consagra que a saúde é 

dever do Estado como um todo, assim compreendidos a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, que deverão 

 
8 A Constituição de 1988 foi a primeira a garantir à saúde o status de direito 

fundamental, seguindo a tendência global: a Constituição italiana reconhece a 

saúde como direito individual e de interesse coletivo (art. 32); a Constituição 

portuguesa, no art. 64; e a Constituição espanhola, no art. 43. 
9 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 
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fazer por si próprio ou através de entidades públicas ou 

paraestatais. 

As prestações públicas em matéria de saúde devem 

ocorrer não apenas através de tratamento médico de doenças, 

mas de forma bem mais ampla, devem se concretizar através de 

políticas sociais e econômicas que minimizem o risco de 

doenças e comprometimento físico ou psicológico do indivíduo.  

 

O direito à saúde e o dever do Estado não se 

limitam à recuperação da saúde, à oferta de 

medicina curativa, mas, especialmente, medicina 

preventiva, ações e serviços destinados a evitar 

doença – o que se vê da cláusula “políticas (...) 

que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos”. A ênfase esta precisamente aí, 

na promoção e proteção de uma vida humana 

saudável, como um direito fundamental, no qual 

entra, com igual força, a recuperação da saúde 

(SILVA, 2014). 

 

Embasados nessas disposições constitucionais em 

matéria de saúde, que foi atribuído ao Poder Público o poder 

dever de desenvolver uma série de atividades, inclusive, 

controlando questões de ordem sanitária, daí alguns Estados e 

municípios começaram emitir atos administrativos determinando 

afastamento social, através da restrição à circulação, mitigando 

outro direito de igual importância que são as liberdades 

constitucionais. 

A liberdade pode ser encarada objetivamente sob 

diversos aspectos, sobretudo em relação à liberdade de 

locomoção e circulação de pessoas. O direito à liberdade é fruto 

de conquista histórica do homem, que se tornou cada vez mais 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 113- 140 Out 2020 123 

livre na mediada em que ampliou o seu domínio sobre a 

natureza e sobre as relações sociais, de modo que a liberdade é 

uma conquista constante da humanidade. 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 

de 1789, conceitua a liberdade como: 

 

poder de fazer tudo o que não prejudique a 

outrem; assim, o exercício dos direitos naturais 

do homem não tem outros limites senão os que 

asseguram os demais membros da sociedade o 

gozo dos mesmos direitos. Esses limites só a lei 

pode determinar. [...] A lei não pode proibir 

senão às ações nocivas à sociedade. 

 

Desse modo, a liberdade humana deve consistir no 

sentido do poder de fazer ou deixar de fazer de cada um de nós, 

de acordo com as próprias convicções pessoais, em busca do 

melhor para si mesmo. Conforme a definição de Jean Rivero 

(2014, p. 71): “A liberdade é um poder de autodeterminação, em 

virtude do qual o homem escolhe por si mesmo seu 

comportamento pessoal”.  

A Constituição de 1988 trata da tutela das liberdades, 

especialmente de locomoção, no caput do art. 5º e no inciso XV, 

do mesmo dispositivo, ao considerar que é livre a locomoção 

das pessoas físicas, em condições normais, uma vez que todos 

seriam dotados de juízo de autodeterminação pessoal para 

determinar a locomoção desembaraçada no território nacional.   

O direito de circulação trata, especificamente, da 

liberdade de se deslocar de um ponto a outro, através de vias e 

espações públicos. Consequentemente, a Administração Pública 

não deve impedir o livre trânsito de pessoas e veículos, em 

condições de estabilidade social. A menos que circunstâncias 
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excepcionais determinem, o Estado – aqui compreendidos 

quaisquer entes estatais dotados de poderes legais de polícia 

administrativa – não poderá impedir a livre circulação de 

pessoas e veículos em vias públicas e demais bens públicos de 

uso comum da sociedade, garantida a proteção através da 

invocação da garantia do Habeas Corpus. 

Pautado nos princípios constitucionais da isonomia e da 

liberdade de locomoção, cabe apontar o posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal, restringindo excessos de autoridades 

no uso de poderes administrativos, em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade, na ADI nº 1.706, de 

relatoria do Min. Eros Grau:  

 

Lei distrital 1.713, de 3-9-1997. Quadras residenciais do 

Plano Piloto da Asa Norte e da Asa Sul. (...) O art. 4º da 

lei possibilita a fixação de obstáculos a fim de dificultar 

a entrada e saída de veículos nos limites externos das 

quadras ou conjuntos. Violação do direito à circulação, 

que é a manifestação mais característica do direito de 

locomoção. A administração não poderá impedir o 

trânsito de pessoas no que toca aos bens de uso comum. 

O tombamento é constituído mediante ato do Poder 

Executivo que estabelece o alcance da limitação ao 

direito de propriedade. (Grifo nosso.) 

Além desse, trata da mesma matéria o julgado correlato 

no HC nº 89.645, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e o RHC 

nº 105.776, de relatoria do Min. Celso de Mello:  

 

Para que a liberdade dos cidadãos seja legitimamente 

restringida, é necessário que o órgão judicial 

competente se pronuncie de modo expresso, 

fundamentado e, na linha da jurisprudência deste STF, 

com relação às prisões preventivas em geral, deve 
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indicar elementos concretos aptos a justificar a 

constrição cautelar desse direito fundamental (...). O 

acórdão impugnado, entretanto, partiu da premissa de 

que a prisão preventiva, nos casos em que se apure 

suposta prática do crime de deserção (CPM, art. 187), 

deve ter duração automática de sessenta dias. A 

decretação judicial da custódia cautelar deve atender, 

mesmo na Justiça Castrense, aos requisitos previstos 

para a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP. 

(Grifo nosso.) 

3 DA COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DO ESTADO 

EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA 

 

As competências administrativas materiais dos entes 

federativos brasileiros estão definidas no texto constitucional de 

forma complexa, nos seus artigos 21, 23, 25 e 30. Entretanto, 

apesar do grande rol de matérias discriminadas como de 

competência material comum ou exclusiva da União, Estados, 

Distrito Federal e dos Municípios, é possível apreender a lógica 

das disposições constitucionais, considerando a incidência do 

princípio da preponderância do interesse público envolvido na 

demanda material a ser realizada pelo ente federativo.  

Dentre as competências comumente atribuídas a todos 

os entes federativos, descritas no rol do art. 23 da Constituição, 

encontra-se cuidar da saúde e assistência pública, no inciso II. A 

competência comum significa que a prestação do serviço por um 

ente não exclui a participação dos demais, no mesmo sentido. 

Trata-se de poder-dever atribuído igualmente a todos os entes 

públicos de empreender esforços, no uso de poderes 

administrativos necessários, para a garantia da satisfação dos 

interesses públicos presentes na formulação de políticas pública 
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e prestação dos respectivos serviços públicos a nível geral, 

regional ou local.  

Sob o manto da legalidade, cabe aos órgãos e entidades 

públicas pertencentes à União, Estados federados, Distrito 

Federal e Municípios a competência para prestar serviços de 

saúde e de assistência pública, principalmente, considerando o 

contexto atual de necessário controle do avanço da pandemia 

provocada pelo Novo Coronavírus, no país.  

Desse modo, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 

no Recurso Extraordinário fixou no Recurso Extraordinário nº 

855.178, de relatoria do Ministro Luiz Fux, a tese de 

repercussão geral, que reafirma responsabilidade solidária de 

entes federados na assistência à saúde, com o seguinte 

entendimento:  

 

Os entes da federação, em decorrência da competência 

comum, são solidariamente responsáveis nas demandas 

prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios 

constitucionais de descentralização e hierarquização, 

compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento 

conforme as regras de repartição de competências e 

determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus 

financeiro. (Grifo nosso) 

Diante da pandemia provocada pelo Novo Coronavírus, 

o STF reconheceu a competência concorrente da União, 

Estados, Distrito Federal e dos Municípios para praticar ações e 

executar serviços no combate ao COVID-19, dada sua 

competência constitucional no controle de constitucionalidade 

de lei e atos normativos do Poder Público, conforme segue no 

julgamento da ADI nº 3.345, de relatoria do Ministro Celso de 

Mello:  
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A força normativa da Constituição da República e o 

monopólio da última palavra, pelo STF, em matéria de 

interpretação constitucional. O exercício da jurisdição 

constitucional – que tem por objetivo preservar a 

supremacia da Constituição – põe em evidência a 

dimensão essencialmente política em que se projeta a 

atividade institucional do STF, pois, no processo de 

indagação constitucional, assenta-se a magna 

prerrogativa de decidir, em última análise, sobre a 

própria substância do poder. (Grifo nosso) 

Em outro Recurso Extraordinário, de nº 730.462, sob 

relatoria do Ministro Teori Zavascki, foi assentado que:  

 

A sentença do STF que afirma a constitucionalidade ou 

a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no 

plano do ordenamento jurídico, a consequência (= 

eficácia normativa) de manter ou excluir a referida 

norma do sistema de direito. Dessa sentença decorre 

também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao 

julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória 

em relação a supervenientes atos administrativos ou 

judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, 

para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, 

embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, 

I, I, da Carta Constitucional. A eficácia executiva, por 

decorrer da sentença (e não da vigência da norma 

examinada), tem como termo inicial a data da 

publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial 

(art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, 

eficácia que atinge atos administrativos e decisões 

judiciais supervenientes a essa publicação, não os 

pretéritos, ainda que formados com suporte em norma 

posteriormente declarada inconstitucional. Afirma-se, 

portanto, como tese de repercussão geral que a decisão 

do STF declarando a constitucionalidade ou a 

inconstitucionalidade de preceito normativo não produz 

a automática reforma ou rescisão das sentenças 

anteriores que tenham adotado entendimento diferente; 

para que tal ocorra, será indispensável a interposição do 
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recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação 

rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, 

observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 

495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à 

indispensabilidade da ação rescisória, a questão 

relacionada à execução de efeitos futuros da sentença 

proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de 

trato continuado. 

A partir de tal entendimento jurisdicional, as 

autoridades públicas de Estados e Municípios tiveram 

assegurada a competência administrativa necessária para tomar 

medidas de polícia administrativa, no sentido de restringir 

convívio social, “normal” até então, como medidas de 

isolamento social, considerando os níveis de contaminação e as 

peculiaridades regionais e locais de enfrentamento da situação 

epidêmica. 

 

4 ANÁLISE DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS DE 

CONTROLE DA PANDEMIA PROVOCADA PELA 

COVID-19, NO BRASIL 

 

O princípio da legalidade aplicável à Administração 

Pública brasileira impede que ações em descompasso com a 

ordem jurídica subsistam, para a preservação dos interesses 

públicos tutelados pela lei. Dentre os vetores da lei e da atuação 

administrativa pelo Poder Público, há valores constitucionais e 

direitos fundamentais do cidadão, in casu, as liberdades 

individuais e a preservação da saúde pública. 

O princípio da Legalidade é um elemento basilar do 

Estado Democrático de Direito, é, como bem observa Celso 
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Antônio Bandeira de Mello (2000, p, 71) “[...] justamente aquele 

que o qualifica e que lhe dá a identidade própria.” Na Lei Maior 

o encontramos, explícita ou implicitamente, em vários artigos, 

como no artigo 5º, inciso II, que consagra este princípio nos 

seguintes termos: “Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de 

fazer alguma coisa senão em virtude de lei.”, no artigo 84, IV, 

além de estar disposto de forma expressa no artigo 37 da 

Constituição. 

O Princípio da Legalidade consiste na ideia de que todo 

e qualquer ato que emana da Administração Pública deve ter 

prévia determinação legal. Não havendo, a atividade é ilegal e 

ilegítima. De acordo com Hely Lopes Meirelles (2009, p. 89), a 

legalidade administrativa significa que o administrador público 

está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos 

mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não 

se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e 

expor-se à responsabilidade disciplinar, civil, criminal, 

conforme o caso.    

Entende-se, portanto, que o Estado terá sua atuação 

limitada pela lei, e, em caso de inobservância, ter seus atos 

declarados inválidos ou anulados por via administrativa ou 

judicial10. Sabendo-se que a Administração Pública, em seus 

atos, deve agir em conformidade com a lei, o princípio da 

legalidade se mostra de observância essencial para validação dos 

atos administrativos. Como leciona Diógenes Gasparini, 

“qualquer ação estatal sem o correspondente calço legal, ou que 

exceda o âmbito demarcado pela lei, é injurídica e se expõe a 

anulação” (2011, p. 7).  

 
10 Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. 
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Seguindo nesta concepção, Celso Antônio Bandeira de 

Mello aponta que “o princípio da Legalidade contrapõe-se, 

portanto, e visceralmente, a quaisquer tendências de 

exacerbação pessoalista dos governantes” (MELLO, 2000, p. 

71). Assim sendo, a observância do princípio da legalidade, 

objetivando também dar mais efetividade a outro 

importantíssimo princípio do Direito Administrativo que é o 

princípio da indisponibilidade do interesse público, também se 

mostra indispensável a fim de evitar que haja, por parte do 

Poder Público, abusos de autoridade em prejuízo dos seus 

administrados. 

Seus fundamentos principais são o da limitação dos 

atos da Administração Pública aos dispositivos legais, 

objetivando-se, também, o controle contra atos que venham a se 

mostrar abusivos em desfavor dos administrados. Esse princípio, 

ao inverso do que dar-se para os particulares, significa que a 

Gestão Pública não pode transgredir as barreiras legais, devendo 

limitar-se ao que ali foi disposto, sendo-lhe proibida a prática de 

tudo aquilo que não estiver positivado, ressalvadas as hipóteses 

elencadas na Lei Maior. 

No exame de legalidade de medidas administrativas, 

aparentemente legais, cujo conteúdo, porém, exceda o critério 

social de adequação ao fundamento fático de validade, devem 

ser examinadas à luz da juridicidade dos atos administrativos, 

que permite a aplicabilidade de princípios implícitos e 

reconhecidos pela doutrina e jurisprudência na ordem jurídica 

administrativa, no exame de legalidade de atos do Poder 

Público. É possível destacar o uso dos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade.  
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Nesse sentido, segundo o princípio da razoabilidade, ao 

administrador não é dado interpretar ou aplicar a lei que autoriza 

a sua atuação segundo seus valores pessoais, mas a partir da 

perspectiva do resultado que corresponda à concretização da 

justiça (MAZZA, 2018). O princípio não é decorrente da 

racionalidade, mas da razoabilidade, e atua como limitação ao 

exercício do Poder, determinando a aplicação do bom senso da 

execução de medidas administrativas. Seria a congruência lógica 

entre as situações postas e as decisões administrativas tomadas, 

pois essas últimas devem se atrelar às necessidades da 

coletividade, à legitimidade, à economicidade, etc. 

Razoabilidade é a qualidade do que é razoável, ou seja, 

aquilo que situa dentro de limites aceitáveis, ainda que os juízos 

de valor que provocaram a conduta possam dispor de forma uma 

pouco diversa. Assim, a razoabilidade atua como um limite ao 

exercício da legalidade pelos agentes públicos. Uma conduta 

ofensiva ao princípio da razoabilidade é uma conduta ilegal: 

“[...] uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode 

ser havida como comportada pela lei. Logo, é ilegal; é 

desbordante dos limites nela admitidos” (MELLO, 2005). 

Já a proporcionalidade, enquanto princípio vetor de 

comportamentos estatais, obriga a permanente adequação entre 

os meios empregados e os fins desejados, banindo-se medidas 

abusivas ou de qualquer modo com intensidade superior ao 

estritamente necessário. O administrador público está obrigado a 

sacrificar o mínimo para preservar o máximo de direitos. 

A proporcionalidade dá-se a partir da configuração de 

um tríplice fundamento: a adequação, em que o meio empregado 

na atuação deve ser compatível com o fim colimado; a 

exigibilidade, pois a conduta deve ser necessária e o meio 
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escolhido deve causar o menor prejuízo possível para os 

indivíduos; e proporcionalidade em sentido estrito, uma vez que 

as vantagens a serem alcançadas devem ser maiores que os 

prejuízos decorrentes da medida. 

Passando à análise de legalidade dos atos 

administrativos praticados pelas autoridades públicas no 

combate ao COVID-19, no Brasil, percebemos que não há 

uniformidade nas políticas públicas nas diversas localidades11, 

de norte a sul do país, tendo em vista as dimensões geográficas 

de ordem continental e pluralidade de circunstâncias fáticas 

variável de acordo com local e região nacional, considerada. 

Prevendo a possibilidade de chegada ao país, face a 

decretação de emergência epidemiológica internacional, 

decretada pela OMS, foi editada norma de caráter temporário e 

excepcional, de modo a conferir maior segurança jurídica aos 

gestores e agentes públicos em geral no enfrentamento do Novo 

Coronavírus, através de políticas públicas de saúde e medidas 

socioeconômicas necessárias. A lei nº 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020, portanto, foi promulgada para dispor sobre as medidas 

para enfrentamento do COVID-19, com validade para todo o 

Brasil, que foi regulamentada pela Medida Provisória nº 926, de 

2020 e pelos Decretos nº 10.282 e 10.288, de 2020, que 

 
11 De forma diversa em países Europeus, de menor dimensão geográfica e 

maior uniformidade de parâmetros socioeconômicos há políticas públicas 

mais uniformes e regramento único sobre a forma de enfrentamento da 

doença. Já os Estados Unidos, respeitando a tradição federalista, respeitou a 

autonomia dos Estados, tendo política pública de enfrentamento 

descentralizada e com maior ou menor adesão às medidas de afastamento 

social, de acordo com os índices de contaminação de cada região, 

considerada individualmente. 
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especificam as atividades essenciais para fins de aplicação da 

lei, em caráter federal. 

A Lei do Novo Coronavírus, como vem sendo 

denominada a referida lei, em seu art. 3º, trata das medidas 

administrativas que, dentre outras, poderão ser adotadas pelas 

autoridades, no âmbito de suas competências: o isolamento 

social; a quarentena; a determinação de realização compulsória 

de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras 

clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas, tratamentos 

médicos específicos, estudo ou investigação epidemiológica, 

exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; a restrição 

excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 

fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por 

rodovias, portos ou aeroportos de entrada e saída do País e 

locomoção interestadual e intermunicipal; a requisição de bens e 

serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será 

garantido o pagamento posterior de indenização justa; e a 

autorização excepcional e temporária para a importação de 

produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na ANVISA, 

desde que registrados por autoridade sanitária estrangeira e 

previstos em ato do Ministério da Saúde. 

Tal dispositivo passou a ter sua constitucionalidade 

questionada por Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 

6341 – na qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), 

por unanimidade, confirmou o entendimento de que as medidas 

adotadas pelo Governo Federal na Medida Provisória (MP) 

926/2020 para o enfrentamento do Novo Coronavírus não 

afastam a competência concorrente nem a tomada de 
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providências normativas e administrativas pelos estados, pelo 

Distrito Federal e pelos municípios12. 

Vislumbrando a competência local e regional de 

Estados e Municípios para a prática das medidas administrativas 

necessárias ao combate do Novo Coronavírus, Governadores e 

Prefeitos de localidades atingidas pela contaminação, ou 

preventivamente, prevendo serem afetados, passaram a 

regulamentar, mediante decretos estaduais e municipais, a 

aplicação da lei nº 13.979/2020, de forma a orientar as ações de 

seus agentes públicos.  

Entretanto, nem todos fizeram de maneira 

constitucional, respeitando o quadro normativo que delimita a 

ação normativa de caráter administrativo; ou legal, respeitando 

os limites de atuação preconizados na lei nº 13.979/2020, que 

especificou parâmetros de atuação do Poder Público no 

exercício do poder de polícia administrativa, exatamente de 

modo a coibir possíveis excessos ou desvios de finalidade dos 

 
12 Decisão: O Tribunal, por maioria, referendou a medida cautelar deferida 

pelo Ministro Marco Aurélio (Relator), acrescida de interpretação conforme a 

Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei nº 13.979, a fim de explicitar que, 

preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do 

art. 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante 

decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, vencidos, neste 

ponto, o Ministro Relator e o Ministro Dias Toffoli (Presidente), e, em parte, 

quanto à interpretação conforme à letra b do inciso VI do art. 3º, os Ministros 

Alexandre de Moraes e Luiz Fux. Redigirá o acórdão o Ministro Edson 

Fachin. Falaram: pelo requerente, o Dr. Lucas de Castro Rivas; pelo amicus 

curiae Federação Brasileira de Telecomunicações - FEBRATEL, o Dr. Felipe 

Monnerat Solon de Pontes Rodrigues; pelo interessado, o Ministro André 

Luiz de Almeida Mendonça, Advogado-Geral da União; e, pela Procuradoria-

Geral da República, o Dr. Antônio Augusto Brandão de Aras, Procurador-

Geral da República. Afirmou suspeição o Ministro Roberto Barroso. Ausente, 

justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Plenário, 15.04.2020 (Sessão 

realizada inteiramente por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). 
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atos necessários ao enfrentamento da pandemia provocada pelo 

Novo Coronavírus.  

Desse modo, a regulamentação realizada pelos Estados 

e Municípios devem se guiar pelos vetores normativos 

constitucionais, de modo que as medidas de afastamento social 

não podem vir a representar cárcere privado dos cidadãos, em 

geral, pela mitigação da liberdade individual; a polícia judiciária 

não pode tomar medidas de encarceramento motivadas 

simplesmente pela livre circulação de pessoas em vias ou 

espaços públicos; os agentes de fiscalização de trânsito não 

podem decidir pelo recolhimento de veículos que estejam 

circulando em “desconformidade” com parâmetros estatais 

definidos em decreto; não pode haver a aplicação de multas ou 

imposição de obrigação tributária, com responsabilização futura 

pelo descumprimento de obrigação não regulamentada 

previamente em lei.  

Essa corresponde à descrição de apenas algumas 

flagrantes inconstitucionalidades13 verificadas no exercício das 

competências comuns em matéria de saúde pública e medidas de 

prevenção à contaminação das pessoas pelo Novo Coronavírus. 

Quer seja violando flagrantemente o direito constitucional às 

liberdades individuais ou aos desdobramentos do princípio da 

legalidade aplicável à administração pública, vedando a adoção 

 
13 Sabemos que o Direito evolui e que o próprio STF já havia decidido no HC 

93.280 de relatoria do Min. Celso de Mello que: “A legitimidade da 

adequação, mediante interpretação do Poder Judiciário, da própria 

Constituição da República, se e quando imperioso compatibilizá-la, mediante 

exegese atualizadora, com as novas exigências, necessidades e 

transformações resultantes dos processos sociais, econômicos e políticos que 

caracterizam, em seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade 

contemporânea”. 
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de atos administrativos desarrazoados ou desproporcionais ao 

exigido pela realidade fática fundamentadora. Nesse sentido já 

se manifestou o Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 1439, de 

relatoria do Ministro Celso de Mello: 

 

A situação de inconstitucionalidade pode derivar de um 

comportamento ativo do poder público, que age ou edita 

normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, 

ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que 

nela se acham consignados. [...] A situação de 

inconstitucionalidade pode derivar de um 

comportamento ativo do poder público, que age ou edita 

normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, 

ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios que 

nela se acham consignados. 

A competência de entes federativos para lidar com o 

quadro fático socioeconômico, que venha a embasar a tomada 

de providências administrativas, dentre as quais a 

regulamentação de parâmetros mais precisos de atuação dos 

agentes públicos, não pode via a representar um carta branca 

para prática de qualquer tipo de ato administrativo ilegal, 

desarrazoado ou desproporcional por parte dos Chefes do 

Executivo. É necessário o respeito às premissas básicas do 

Estado Democrático de Direito nos atos administrativos 

necessários à garantia da saúde pública e prevenção da 

contaminação, ainda maior, pelo Novo Coronavírus. O respeito 

à legalidade não admite exceções e as liberdades individuais não 

podem ser flexibilizadas ao ponde de se esvaírem pelo 

autoritarismo de medidas estatais.  
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5 CONCLUSÃO 

 

O enfrentamento do avanço e contaminação pelo Novo 

Coronavírus exige a realização de medidas administrativas 

estatais, visando o bem comum e a saúde pública. Nesse sentido, 

foi promulgada a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 

saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus responsável pelo surto de 2019. Dentre outras 

medidas, a lei prevê a possibilidade de determinação de 

afastamento social, isolamento e quarentena domiciliar, visando 

reduzir contato físico e, portanto, o risco de contágio entre as 

pessoas.  

As obrigações legais do Poder Público atuar no 

enfrentamento ao COVID-19 se fundamentam nas evidências 

científicas coletadas, até então, e nas recomendações pela 

Organização Mundial da Saúde – OMS aponta que quanto 

menor o contato entre pessoas contaminadas – o vírus permite o 

desenvolvimento de doença assintomática em pessoas com 

imunidade fortalecida –, menor é o risco de contágio e 

transmissão da doença.  

Contudo, na ausência de um tratamento uniforme e 

centralizado pelo Governo Federal, através diretrizes emitidas 

de forma coerentes com as recomendações dos organismos 

internacionais de saúde pública e vigilância sanitária, Estados e 

Municípios passaram a atuar no enfrentamento e combate ao 

Novo Coronavírus, através da adoção de ações preconizadas na 

referida lei, com base em decretos regulamentares de ordem 

regional e local, respectivamente.  
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Contudo, tais ações vêm colocando em xeque a 

liberdade de locomoção prevista no art. 5°, XV, por meio de 

decretos excessivos e atos administrativos de agentes públicos 

que ultrapassam o limite de razoabilidade e proporcionalidade 

exigidos. Tal assertiva é muito grave, pois legalidade e liberdade 

são valores intrínsecos da ordem jurídica de um Estado 

Democrático de Direito.  

A recente decisão jurisprudencial do Supremo Tribunal 

Federal reforçou o poder concedido, através de competência 

constitucional concorrente em matéria de saúde pública, de 

Estados e Municípios para determinar o próprio modo de 

funcionamento de políticas públicas de enfrentamento ao Novo 

Coronavírus. Tal decisão, teve como ratio o reforço da 

perspectiva constitucional de um federalismo cooperativo e não 

de servir de fundamento para atos autoritários e excessivos, 

tomados por qualquer tipo de agentes públicos.    

A supremacia das normas constitucionais e dos valores 

e princípios nela transcritos devem constituir a principal diretriz 

da atuação dos agentes públicos, de modo que a liberdade 

somente pode ser mitigada de forma justa e fundamentada em 

lei, de forma razoável e proporcional. Assim, cabe a 

recomendação de medida sanitária de isolamento social de 

cidadãos possivelmente infectados, mas se mostraria 

desarrazoado a prisão em flagrante de cidadão comum, 

cumpridor de suas obrigações legais, por simplesmente 

caminhar em espaço aberto, desacompanhado e usando máscara, 

ou, ainda, vir a ser multado e até mesmo ter o seu bem 

apreendido por transitar com o seu veículo em vias públicas em 

dias não predeterminados, conforme recomendações gerais de 

ordem sanitária. 
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A polarização do poder normativo de União, Estados e 

Municípios vem causando mais incertezas e insegurança jurídica 

que eficiência no combate ao Novo Coronavírus. É dever 

solidário dos entes federativos prestar assistência à saúde, 

adotando, além de afastamento, isolamento social e quarentena, 

outras políticas públicas governamentais de proteção social, 

sendo este o grande desafio diante do tamanho do nosso país, 

principalmente diante da díspar realidade econômica brasileira. 
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RESUMO 

 

A História mostra que em meio às calamidades, catástrofes, 

guerras e dificuldades, são gerados os desafios e que 

conseguimos nos superar, mudar, inventar e reinventar, 

transformar, aperfeiçoar, gerar e criar. No cenário causado pela 

pandemia do Coronavírus (Covid-19), com a rede hoteleira, em 

particular a olindense, não deve ser diferente. Neste contexto, 

surgiu este trabalho com o objetivo de apresentar o PDCA e a 

reengenharia como ferramentas para os gestores da indústria 

hoteleira lidarem com os negócios diante das incertezas 

causadas pelos impactos da Covid-19, procurando mostrar que 

se pode buscar adaptação às novas regras e comportamento dos 
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clientes ou  abandonar os velhos sistemas e começar de novo, 

partindo para reengenharia. Para tanto, aplicou-se uma 

metodologia de pesquisa bibliográfica e qualitativa, mediante 

um estudo empírico exploratório, buscando a compreensão do 

cenário hoteleiro, focando o mercado olindense. A pesquisa 

mostra que o ciclo PDCA pode ajudar na melhoria contínua dos 

processos e produtos hoteleiros, garantindo a organização e 

facilitando o alcance e manutenção dos resultados, enquanto que 

a implantação da reengenharia requer uma mudança radical, 

com alterações nas estratégias, mas que pode ajudar muito mais 

na retomada das atividades hoteleiras pós pandemia, com a 

criação de algo novo que melhore a vida dos hóspedes e os 

surpreendam.  

 

* PDCA = plan / do / check / act 

    

Palavras-chave: Covid-19. PDCA. Hotéis e Pousadas em 

Olinda. Novo Coronavírus. Reengenharia. 

 

ABSTRACT 

 

History shows that in the middle of calamities, catastrophes, 

wars and difficulties, challenges are generated and that we can 

overcome, change, invent and reinvent, transform, improve, 

generate, and create. In the scenario caused by Coronavirus 

(Covid-19) with the hotels chain, specially the one of Olinda, it 

must not be different. Within this context, this work appeared 

with the objective of presenting the PDCA and the reengineering 

as tools for managers of hotel industry in order to deal with 

business in face of the uncertainties caused by the impacts of 
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Covid-19. It is an attempt to show that one can look for 

adaptation to the new rules and behavior of clients or abandon 

the old systems and start over, going to reengineering. 

Therefore, a methodology of bibliographical and qualitative 

research was applied, upon an empirical exploring study, 

searching for the understanding of the hotels scenario, focusing 

Olinda’s market. The research shows that the PDCA cycle can 

help the continuous improvement of hotels processes and 

products, ensuring the organization and facilitating the reach and 

maintenance of the results. While the reengineering implantation 

requires a radical change, with alterations in strategies, but that 

can help much more in the resumption of the post pandemic 

hotels activities, with the creation of something new that can 

improve the guests’ life and surprise them. 

 

* PDCA = plan / do / check / act 

 

Keywords: Covid-19. Hotels and Lodges in Olinda. New 

Coronavirus. Reengineering. 

 

1 O CENÁRIO DE CRISE CAUSADA NA HOTELARIA 

PELA COVID-19 

 

Otimistas com os números do primeiro trimestre de 

2020, que vinham se confirmando até meados de Março, com 

ocupação muito próxima de 100% durante o carnaval, não só o 

mercado hoteleiro olindense, mas também o nacional, tinham 

expectativas de resultados melhores do que 2019, e eis que uma 

tal “epidemia” que parecia ser problema de outro "mundo" bate 
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as nossas portas como "PANDEMIA" do Coronavírus (COVID-

19). 

Poder-se-ia associá-la à queda de um raio sobre o corpo 

humano, que pode causar imediatamente parada cardíaca, 

convulsões, lesões cerebrais, danos na medula espinhal, amnésia 

e cegueira, ou talvez seja melhor compará-la aos tsunamis, que 

provocam a invasão de áreas litorâneas por ondas gigantes que, 

rapidamente, destroem tudo o que encontram, porque a 

pandemia não escolheu a quem atacar, ela atacou a todos, com 

uma força tamanha, que está difícil até de acreditar que está 

sendo real. 

Assim, a pandemia passou a ser o pesadelo de grandes 

e pequenos empresários, na rede hoteleira não foi diferente, 

inesperadamente a ocupação foi caindo em uma velocidade 

nunca vista antes chegando rapidamente a zero. Mas, não ficou 

por aqui, com os estados e municípios turísticos decretando 

estado de calamidade, isolamento e fechamento de todo o 

ecossistema turístico, desde o vendedor de passeio até o hotel 5 

estrelas, as reservas foram canceladas e as receitas futuras 

previstas foram também zeradas. 

Todos ficaram atordoados com a velocidade da 

disseminação do vírus, e sem saber direito do que se tratava, a 

sociedade mundial tornou-se vulnerável e desorientada, 

passando a exigir colaboração e resiliência.  

Logo, os hoteleiros também perceberam que 

precisavam encarar a realidade e não poderiam ficar de braços 

cruzados esperando a "banda passar". Mas, como buscar 

soluções possíveis, com receitas atuais e futuras zeradas? 

Sem dúvida, o quadro é muito difícil, mas é bom 

lembrar que é em meio às calamidades, catástrofes, guerras e 
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dificuldades, que são gerados os desafios e que conseguimos nos 

superar, mudar, inventar e reinventar. Observa-se que, enquanto 

durar a pandemia, será praticamente impossível promover 

transformações organizacionais, porque o cenário requer 

priorizar a vida e a saúde, mas se faz necessário focar as 

ameaças e planejar a reação, refletindo para gerir melhor, 

procurando otimizar e aperfeiçoar, afinal o reinício será muito 

mais duro se o setor hoteleiro não estabelecer previamente um 

planejamento e ferramentas para recuperação dos negócios, 

podendo-se buscar adaptação às novas regras e comportamento 

dos clientes ou abandonar os velhos sistemas e começar de 

novo, partindo para a reengenharia. 

 

2 REENGENHARIA NAS ORGANIZAÇÕES 

 

O termo Reengenharia de Processos de Negócio surgiu 

inicialmente nos Estados Unidos em 1990, e, a partir de então, 

se difundiu rapidamente pela Europa e os demais continentes do 

mundo. 

A Reengenharia surgiu em um momento de crise em 

que o mercado econômico e, consequentemente, todas as 

empresas sofriam com a instabilidade do câmbio, a inflação, a 

deflação e a falta de credibilidade nos governos.  

No Brasil, essa crise era ainda mais agravada, 

influenciando diretamente nos negócios, com empresas 

fechando as portas, custos altos de produção e poder de compra 

reduzido. Enfim, havia a necessidade de uma reação em novos 

rumos a seguir e estes momentos propiciaram oportunidades e 

ameaça para as pessoas e as organizações. Neste caso, a partir da 
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crise, se apresentou uma nova forma de fazer as coisas, sendo 

lançada uma nova técnica de gestão, quando todo o mercado 

mundial estava ansioso por alguma saída, criando um grande 

alvoroço no meio empresarial devido a ansiedade em resolver 

todos os seus problemas.  

Na década de 90, fim do século XX, a Reengenharia 

vira referencial a ser seguido em todas as organizações em prol 

de resultados mais efetivos, maiores lucros e redução de custos. 

Ballestero-Alvarez (2010, p.24) mostra que  

 

em 1993 é lançado o livro Reengineering the 

Corporation: a manifesto for business Revolution, 

escrito por Michel Hammer e James Champy. 

Rapidamente tornou-se best-seller, mantendo-se por 41 

semanas na lista dos mais vendidos no The New York 

Times, fazendo Hammer em 1996 aparecer como uma 

das 25 pessoas mais influentes do mundo. 

De acordo com Hammer e Champy apud Ballestero-

Alvarez (2010, p. 25), “reengenharia significa recomeçar, 

questionando por que uma empresa faz as coisas que faz e as 

regras e premissas básicas adotadas por ela durante esse fazer”. 

Para eles, a reengenharia é o repensar fundamental e a 

reestruturação radical dos processos empresariais que visam 

alcançar drásticas melhorias em indicadores críticos e 

contemporâneos de desempenho, tais como: custos, qualidade, 

atendimento, velocidade de respostas. 

Nas palavras de Stevenson (2001, p. 17) apud 

Ballestero-Alvarez (2010, p.25), a reengenharia busca o 

“aprimoramento significativo dos processos empresariais, 

focalizando sua atenção nas ações necessárias para atender a um 
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pedido de um cliente ou os passos necessários para introduzir 

um novo produto no mercado”  

 Assim, pode-se afirmar que a reengenharia é uma 

ferramenta de gestão que tem como objetivo tornar a empresa 

mais competitiva através de medidas que alterem seus 

processos, ou seja, eliminem processos ultrapassados, 

reinventem novos procedimentos operacionais, o que 

proporcionará a redução de custos e o aumento do grau de 

satisfação do cliente. 

 Trata-se de um conjunto de ações coordenadas para 

repensar e redesenhar os processos do seu negócio de forma 

radical em busca de melhorias significativas da produtividade, 

eficiência e qualidade. 

De acordo com Ballestero-Alvarez (2010, p. 26), a 

grande preocupação de reengenharia é determinar: o que deve 

ser feito? Como deve ser feito? Daí decorrem os dois grandes 

tipos de reengenharia: do negócio e do processo. 

A reengenharia de negócio visa repensar e recriar o 

negócio como um todo, enquanto a reengenharia de processo 

busca analisar, redefinir, reinventar cada processo empresarial 

em seus mínimos detalhes. 

Ainda, segundo Ballestero-Alvarez (2010, p. 27), “as 

duas formas de reengenharia nem são excludentes nem podemos 

fazer uma sem mudar a outra; todas as vezes que alteramos a 

forma como um determinado trabalho se desenvolve dentro de 

uma área (ou seja, mudar o processo), também afetaremos outras 

áreas, outros setores, outros trabalhos, portanto afetaremos o 

negócio inteiro”. 
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Figura 1: Fases da Reengenharia 

 

Fonte: Dos autores deste Artigo (2020), adaptada de imagem do Google. 

 

A figura 1 resume os processos de reengenharia nas 

seguintes fases: 

 

✓ Posicionamento para mudança: consiste em 

determinar as necessidades do cliente e os 

objetivos do processo que passam pela 

Reengenharia.  

 

✓ Identificação dos processos existentes: visa mapear 

e medir o processo atual.  

 

✓ Recriação dos processos: procura reinventar os 

processos, buscando o que existe de melhor e mais 

atual.  
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✓ Transição para o novo sistema: nesta fase deve-se 

implementar o novo processo. 

 

Tudo isto é feito com a finalidade de aumentar a 

produtividade, através da redução de custos e do aumento do 

grau de satisfação do cliente. Ballestero-Alvarez (2010, p.90) 

afirma que, 

 

a nossa meta é oferecer ao cliente um produto com a 

mais alta qualidade, com menor custo, dentro do menor 

tempo, concentrando-nos em eliminar absolutamente 

tudo que constitua desperdício, incentivando a 

segurança (tanto do cliente quanto do trabalhador), 

preocupando-nos com e questionando o impacto que 

nossa produção e produto provocam no entorno 

ambiental e contemplando o moral de todos envolvidos. 

  

Ela mostra que a produção enxuta deve contemplar: 

 

➢ PRODUCTIVITY 

(Produtividade) 

➢ QUALITY                   

(Qualidade) 

➢ COST                                   

(Custo) 

➢ DELIVERY TIME             

(Tempo de entrega) 

➢ SAFETY & 

ENVIRONMENT  

(Segurança e Ambiente) 

➢ MORAL                            

(Moral) 

Devemos confirmar a 

todos instante que todas 

as nossas atividades 

avançam em 

PQCDSM 

Caso contrário, é 

desperdício ou: 

MUDA 

(em japonês) 
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Ainda, segundo Ballestero-Alvarez (2010, p.90), 

Muda é o oposto de agregar valor. Pense assim, o 

cliente pagará com prazer tudo aquilo que ele perceber 

que valoriza o produto que está comprando e o torna 

cada vez melhor. No entanto, seu cliente não quer saber 

de nada que provoque perda desse produto. Portanto, 

muda significa desperdício, ou, o que é o mesmo, 

qualquer atividade que o cliente não está disposto a 

pagar. 

Assim, percebe-se que a reengenharia só deve ser 

aplicada quando houver a necessidade de destruir o que existe, 

melhorias marginais exigem ajustes finos, melhorias que 

requerem a destruição do antigo e a sua substituição por algo 

novo, mediante um conjunto de atividades com uma ou mais 

espécies de entrada, que cria uma saída de valor para o cliente. 

Todavia, as empresas que empreendem a reengenharia 

precisam se acautelar contra as suposições embutidas na maioria 

dos processos, afinal não existe reengenharia baseada em 

sentimento, como afirmam Hamer e Champy (1995), o primeiro 

passo é fazer um estudo do ambiente organizacional, isto é, 

recolher dados e identificar os problemas da organização. 

Martins (2006, p.436) revela que a reengenharia tendo 

sido aplicada em excesso, transformou-se em um simples 

downsinzing (eliminação de postos de trabalho), acabou 

esvaziada e foi muito criticada. 

Todavia, Stevenson (2001, p.17) apud Ballestero-

Alvarez (2010, p.33) mostra que “os melhores candidatos à 

reengenharia são as empresas que enfrentam problemas sérios, e 

as empresas que prevejam problemas no futuro caso não façam 

mudanças”. 
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Assim, observa-se que a situação atual e pós pandemia 

na rede hoteleira requer mudanças e a reengenharia pode 

reaparecer com uma proposta de recomeço e reavaliação do que 

se quer e onde se deseja chegar, na forma de administrar os 

negócios hoteleiros. Porém, para ter êxito, faz-se necessário um 

diagnóstico dos hotéis, avaliar as suas capacidades e 

competências e conhecê-las antes de iniciar o processo de 

reengenharia. Para tanto, pode-se começar com o 

aperfeiçoamento constante de processos, porém sem perder de 

vista a capacidade de inovação e a necessidade de criar e reter 

conhecimento, esta atitude exige esforços coletivos pela 

aplicação do ciclo PDCA (do inglês: PLAN-DO-CHECK–ACT, 

que significa Planejar, Executar, Controlar e Agir), ferramenta 

que visa a melhoria contínua de todos os processos de negócios, 

que será apresentada a seguir. 

 

3 CICLO DE MELHORIA CONTÍNUA – PDCA 

 

O PDCA é um método não só para buscar resultados 

por meio da implantação de melhorias, mas também para manter 

os resultados alcançados, ou seja, é uma ferramenta de gestão 

que pode ajudar na melhoria contínua dos processos, garantindo 

a organização e facilitando o alcance e manutenção dos 

resultados. 

O método dos métodos, como é conhecido o ciclo 

PDCA, tem como objetivo buscar resultados organizacionais por 

meio da implantação de melhorias e mantê-los ao longo do 

tempo. Segundo Jacou (1996, p.128), o ciclo é dividido em 

quatro etapas, sendo elas: 
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✓ Plan (Planejar) – Determinar o que é preciso fazer e 

como fazer. 

✓ Do (Fazer, Executar) – Por o plano em execução, 

assim como os meios de medida. Nesta etapa coloca-

se em prática o plano definido. 

✓ Ckeck (Verificar, Controlar) – Avaliar os resultados; 

compreender os motivos dos eventuais desvios 

(causas e efeitos). Ocorre em paralelo com a 

execução. 

✓ Action (Agir) – Efetuar os ajustes ou modificações 

necessárias para conseguir melhora. 

✓  Deve-se buscar ações que assegurem a 

sustentabilidade do negócio. 

 

Seu formato é cíclico, porque visa a melhoria contínua 

do processo. É utilizado na resolução de problemas crônicos 

com causas variadas onde não se sabe bem o que fazer. 

Todavia, observa-se que não basta apenas saber o que é 

o ciclo PDCA, faz-se necessário também entender seu 

funcionamento e saber como utilizar esse método tão famoso. 

Parafraseando Carlos Brito (CEO AMBEV) apud 

Coutinho (2017), é melhor uma ideia simples e uma execução 

impecável, do que uma ideia genial e uma execução falha, afinal 

os princípios gerais da Administração são simples e duradouros 

– o homem é quem complica: às vezes, por incompetência e 

outras, o que é pior, para tirar proveito da degradação. 
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Figura 2 – Detalhamento das 4 etapas do ciclo PDCA 

 
Fonte: Coutinho (2017) 

 

A figura 2 mostra as quatro etapas elencadas por Jacou 

(1996, p.128), com detalhamento da primeira etapa, denominada 

de Plan (Planejar), onde se faz necessário definir os pontos 

chaves que irão nortear a execução e controle: 

 

1 - Identificação do Problema - o objetivo dessa etapa é 

definir claramente o problema ou a melhoria desejada e 

reconhecer a sua importância. 

 

2 - Análise do fenômeno - nesse momento o objetivo é 

investigar quais são as características específicas do 

problema com uma visão ampla. Por isso, nessa etapa 

você deve realizar as seguintes tarefas: Descoberta das 

características do problema; Observação no local; 

Preparo dos documentos. 
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3 - Análise do Processo - o foco aqui é simples e direto, 

ou seja, identificar a causa raiz do problema. Com as 

possíveis causas levantadas e os diagramas para 

facilitar o entendimento, pode-se filtrar aquelas que 

causam maior impacto ao processo, concentrando todos 

os esforços daqui para frente na solução dos problemas. 

 

4 – Plano de Ação – nesta fase é onde se estabelece a 

medida certa para a frequência da renovação. É um 

grande desafio, porque se essa frequência for grande, 

pode gerar insegurança e eximir responsabilidades – 

sonho de aventureiros. Caso contrário, pode acarretar o 

continuísmo e as posições cativas – sonho dos 

acomodados. 

 

A etapa de planejamento é a base do gerenciamento 

para melhorar os resultados da organização. Afinal, Einstein já 

dizia: “Se eu tivesse uma hora pra resolver um problema e 

minha vida dependesse dessa solução, eu passaria 55 minutos 

definindo a pergunta certa a se fazer”. Ou seja, tudo depende de 

quão bem você irá planejar sua solução, pois se você não definir 

o problema de forma bem feita, se não fizer as perguntas certas, 

ao chegar na etapa do Check, percebe-se que sua solução não foi 

eficaz. (COUTINHO, 2017) 

Sabendo da importância dessa etapa, deve-se analisá-la 

de forma detalhada. Para isso, podemos utilizar a ferramenta de 

planejamento e ações 5W e 2H, apresentada na figura 3, quando 

iremos responder as perguntas: 
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✓ What - O que fazer? ações 

✓ Where - Onde fazer – abrangência 

✓ Why - Por que fazer – resultado 

✓ When - Quando fazer – prazo 

✓ Who - Quem irá fazer – responsável 

✓ How - Como será feito – passo a passo 

✓ How Much - Quanto irá custar – investimento 

 

Figura 3 - ferramenta de planejamento e ações 5W e 2H 

 

 
Fonte: Dos autores desta pesquisa (2020), adaptada de imagens do Google. 
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Esta ferramenta poderá ajudar o setor hoteleiro nacional 

e olindense a tomar decisões mais assertivas, assegurando que o 

negócio terá um crescimento sem turbulências, mediante a 

realização de um controle eficiente, com informações para tomar 

as decisões corretas, a fim de subir os degraus do crescimento 

equilibrado e sustentável, na retomada das atividades pós 

pandemia. 

 

4 RETOMADA DAS ATIVIDADES PELA REDE 

HOTELEIRA NA PÓS-PANDEMIA 

 

Com um cenário de mudanças pós pandemia no mundo, 

na rede hoteleira não será diferente, a Reengenharia surge com 

uma característica importante para este segmento, que é uma 

total transformação nas práticas de gestão. Será que há mais 

espaço para refazer ou é melhor recomeçar, desde as suas bases 

até a efetivação da prestação do serviço ao hóspede? 

Segundo Cunha (2002, p. 23), o produto hoteleiro 

possui características próprias, este passa obrigatoriamente pela 

transformação de matérias-primas envolvendo pessoas, 

equipamentos e instalações, mas a sua diferença substancial está 

na participação indispensável do cliente no processo produtivo, 

pois sem este não seria possível a efetivação da prestação do 

serviço. 

Ainda, de acordo com Cunha (2002, p 42), se o hotel 

ficar perguntando ao hóspede o que ele deseja, provavelmente, 

receberá a merecida resposta: “qualidade, desconto e prazo”. 

Percebe-se que a maioria das empresas que venceu o mercado 

não foi aquelas que perguntaram o que seus clientes queriam. 
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Foram aquelas que surpreenderam seus clientes com produtos e 

serviços fundamentalmente novos e diferentes. 

 Nesse sentido, observa-se que os hotéis têm a obrigação 

de, ouvindo o mercado, surpreender os hóspedes com produtos e 

serviços fundamentalmente novos e diferentes. Qual o cliente 

pediu carro, avião, celular, relógio, Windows, Netflix, etc. A 

Uber, maior empresa de transporte do mundo, não tem veículos. 

A Amazon, maior livraria do mundo, não possui livros.  Ameaça 

para alguns e oportunidades para outros. Estes são exemplos de 

mudanças totais, conhecidas como disrupções. 

Pelo visto, os gestores da rede hoteleira precisam se 

reinventar e garantir a segurança dos clientes quando a 

quarentena acabar. 

 Tomar uma caipifruta comendo tapioca contemplando a 

vista do Alto da Sé, em Olinda, é um prazer que continuará 

sendo possível dentro da “nova normalidade” imposta pela 

covid-19. Cada visitante terá sua própria bolha de higiene: 

deverá se proteger com máscaras e luvas e ficará separado por 

biombos dos demais clientes. 

 Além de qualidade, desconto e prazo, na pós pandemia a 

variável saúde terá um peso enorme para os hóspedes. Assim, os 

hotéis precisam reinventar-se, vendendo um espaço 

extremamente limpo e seguro, esta poderá ser uma das chaves 

para captar os poucos hospedes que estarão dispostos a curtir as 

férias.  

Ainda não se conhecem as regras que os hotéis e 

restaurantes terão que acatar quando puderem reabrir, nem 

tampouco a data, mas, provavelmente, as determinações legais 

serão insuficientes para o hotel atrair clientes.  

https://exame.abril.com.br/noticias-sobre/netflix
https://brasil.elpais.com/brasil/2015/11/26/cultura/1448551815_234325.html
https://brasil.elpais.com/noticias/coronavirus/a/
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Não basta os clientes estarem seguros, eles precisarão 

sentir-se seguros. Ao entrar no estabelecimento, os clientes 

deverão submeter-se a um teste rápido. Se o cliente estiver 

saudável, a recepção lhe entregará um kit de boas-vindas com 

material de proteção: luvas, máscara e álcool-gel. Suas 

habitações serão como bunkers, o lugar mais protegido. Ali 

encontrarão objetos embalados a vácuo, como o controle 

remoto. Praticamente em cada canto haverá dispensadores de gel 

desinfetante. O bufê do café da manhã desaparecerá e será 

substituído por uma bolsa de piquenique com fruta e iogurte, 

que o cliente recolherá passando por um circuito delimitado. 

Nos restaurantes, acabou-se aquela história de passar um pano 

para limpar a mesa. De agora em diante, será preciso usar 

máquinas de lavagem a pressão. São exemplos de mudanças, 

que demandarão a aplicação do PDCA e Reengenharia. 

Mas, observa-se que a retomada das atividades 

hoteleiras pós pandemia requer que a inovação vá do processo 

de se fazer algo novo, faz-se necessário criar produtos e serviços 

que melhorem a vida dos hóspedes e surpreenda ou, em outras 

palavras, algo novo que gere valor, mudando-se completamente 

o modo de fazer, as chamadas disrupções. 

 Todavia, é mister ressaltar que na Reengenharia, PDCA, 

Inovação, assim como em toda nova técnica de gestão que 

surge, como é o caso da disrupção, há o anseio para que se 

utilize nas organizações imediatamente, quase como um 

modismo a ser repetido por todos ou sofismo. Segundo Platão 

apud Wikipédia (2020) “os sofistas não se preocupam em 

absoluto com obter a solução certa, mas desejam unicamente 

conseguir que todos os ouvintes estejam de acordo com eles”. 

Ainda, de acordo com a Wikipédia (2020), “sofismo (do grego 

https://brasil.elpais.com/economia/2020-03-27/sem-treinamento-especifico-testes-rapidos-para-coronavirus-comprados-pelo-governo-podem-dar-falso-negativo.html
https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-04-08/como-fazer-sua-mascara-de-protecao-em-casa.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sofistas
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
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antigo σόϕισμα -ατος, derivado de σοϕίξεσϑαι "fazer raciocínios 

capciosos") em filosofia, é um raciocínio ou falácia se chama a 

uma refutação aparente, refutação sofística e também a um 

silogismo aparente, ou silogismo sofístico, mediante os quais se 

quer defender algo falso e confundir o contraditor. Não devemos 

confundir os sofismas com os paralogismos: os primeiros 

procedem da má fé, os segundos, da ignorância. 

Neste contexto, percebe-se que cada empresa tem suas 

peculiaridades, portes e tipos de negócios diferenciados. Para 

isso, há a necessidade de diagnosticar e avaliar se aquela técnica 

a ser implementada é adequada para aquela empresa, naquele 

momento. A Reengenharia por exemplo, traz mudanças muito 

profundas na forma de administrar e de repensar o trabalho, 

podendo causar – caso fracasse – grandes estragos na sua 

imagem interna e externa, e as empresas vivem daquilo que 

demonstram e do que é para os seus clientes e funcionários. Por 

isso a confiança é algo que precisa de atenção. Para a 

implementação da Reengenharia, o principal componente é a 

adesão de toda a organização perante o entendimento de tudo o 

que será alterado, e implantado de novo, necessitando do 

engajamento e esforço colaborativo de todos. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pelo visto, entendemos que, atualmente, resistir às 

mudanças impostas aos empreendimentos hoteleiros é inútil. Se 

essas mudanças não ocorrem, a indústria da hotelaria e 

hospitalidade perderá mercado e muitos hotéis não sobreviverão, 

com um consequente encerramento das suas atividades, em que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_grega_antiga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Racioc%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%A1cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Silogismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paralogismo
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já temos caso concreto neste sentido. Neste novo cenário, não se 

pode mais olhar para o passado como grande referência para 

criação de um “novo futuro”. Não se pode apenas buscar a 

melhoria dos produtos e serviços hoteleiros e esperar que se 

volte à normalidade. 

Não obstante, deixamos a resposta para os players do 

mercado hoteleiro: No cenário de retomada das atividades 

hoteleiras pós pandemia, PDCA, Reengenharia, Inovação e 

Disrupção são “Sofismos” ou “Necessidades”?  
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RESUMO 

 

O presente Artigo, resultado de uma pesquisa bibliográfica 

associada às nossas experiências clínicas, tem por finalidade 

subsidiar o leitor a buscar o seu equilíbrio emocional para fazer 

frente ao desafiador momento pandêmico em curso no Brasil, 

que surpreendeu toda população com o isolamento social, 

forçado, limitando radicalmente a ação própria do cotidiano das 

inter-relações que caracterizam os aglomerados urbanos. O texto 

conclui que a tão assustadora e propalada “Era Covid-19” 

potencializou o estresse e o medo da morte, causando um 

enorme desafio a cada um de nós para administrar essas 

emoções, sem necessariamente ter que sucumbir à doença 

emocional e física. 

  

Palavras-chave: Covid-19. Emoção. Estresse. Hormônio. Novo 

Coronavírus.  
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ABSTRACT 

The present Article, result of a bibliographical research 

associated with our clinical experience, has as purpose subsidize 

the reader to search for emotional balance to face the 

challenging pandemic moment ongoing in Brazil, which 

surprised the whole population with social isolation, forced, 

limiting radically the own action of daily life of inter-relations 

that characterize urban agglomerations. The text concludes that 

the so scaring and propagated “Covid-19 Era” strengthened 

stress and death fear, causing an enormous challenge to each one 

of us to administrate these emotions without necessarily having 

to succumb to emotional and physical illness. 

 

Keywords: Covid-19. Emotion. Stress. Hormone. New 

Coronavirus.  

 

1 INTRODUÇÃO  

 

A sociedade atual tem acesso a um grande volume de 

informações a todo instante e se habituou a responder a todos os 

estímulos em tempo real. Essa aceleração contribui para que as 

pessoas não consigam ter um ritmo adequado de vida, com 

vistas a dar respostas coerentes para cada momento, e esse 

“frenesi” proporciona atitudes desmedidas em situações 

estressantes, acarretando danos à vida pessoal, com 

consequências para as relações sociais. Ao vivenciar tal 

‘realidade’, o nosso emocional gera mudanças que refletem no 

corpo físico e, consequentemente, em nossas vidas. Portanto, 

compreender o estresse como uma doença de adaptação ao meio 
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e manter-se equilibrado em um mundo cada vez mais 

desequilibrado, se constitui, mais do que nunca, em um grande 

desafio do homem na atualidade. Cerca de 75% das doenças 

estão relacionadas com o estresse e dentre elas estão: 

hipertensão, ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, 

depressão, ansiedade, distúrbios digestivos, obesidade, 

enxaqueca e alguns problemas respiratórios, dentre outros, que 

alertam sobre a importância de debatermos sobre o assunto. 

A imunidade física é um dos fatores que explica porque 

somente alguns indivíduos adoecem, quando um grupo inteiro 

de pessoas foi exposto a um determinado vírus ou bactéria. Da 

mesma forma, a ideia de imunidade emocional nos ajuda a 

compreender, porque certas pessoas atravessam períodos difíceis 

de estresses sem adoecer emocionalmente, e outras, enfrentam 

situações semelhantes, mas acabam desenvolvendo algum tipo 

de enfermidade psíquica. 

Atualmente, a rotina de vida das pessoas como 

consequência da interação com a tecnologia, adquire um ritmo 

cada vez mais acelerado, como expressão viva de um mundo 

“líquido” e “fluido, como bem definiu o sociólogo polonês, 

Zigmunt Bauman (2001, p. 9), de maneira metafórica.  

Cobranças e mudanças repentinas desse cenário 

fomentam o estresse, bem como a ansiedade e, com o decorrer 

do tempo, pode ir se agravando e transformar-se em um 

transtorno afetando o bem-estar físico, mental e social. Para 

fazer frente a exigências do mundo moderno faz-se necessário 

uma conscientização das pessoas para que diminuam seus 

hábitos de tentar nunca perder tempo em suas vidas. 

Além das tribulações e dos desafios do dia-a-dia, 

reconhecemos a importância dos fatores hereditários e 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 163- 184 Out 2020 166 

metafísicos causadores de doenças e desequilíbrios físico e 

emocional, contudo, os mesmos não fazem parte do objeto desta 

pesquisa, em face da nossa opção metodológica. Como já 

determinado, o objeto, ora pesquisado, diz respeito aos efeitos 

do estresse sobre o corpo físico e o emocional como fonte de 

patologias. 

Inicialmente, partimos do pressuposto de que 

indivíduos com imunidade emocional em grau elevado possuem 

recursos subjetivos que os habilitam a não permitir que eventos 

internos e externos desestruture a consistência emocional, 

resistindo ou recusando pensamentos negativos, estando aptos 

apenas a observá-los, sem reagir ou acreditar que eles 

representam a realidade. 

Tal entendimento não implica dizer que indivíduos que 

apresentam imunidade emocional não experimentam dor, 

desprazer, frustrações. O que difere é que tais experiências de 

vida não evoluem para um processo de adoecimento, fruto de 

um repertório subjetivo consistente, que conduz o indivíduo a 

ressignificar suas experiências de “sofrimento” sem recorrer à 

doença. 

 

2 AS CONSEQUÊNCIAS DO ESTRESSE NO 

ORGANISMO HUMANO  

 

Concordamos com a fundadora do Instituto de 

Psicologia e Controle do Stress (IPC), Dra. Marilda Lipp (2020, 

p. 1), ao afirmar:  
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O estresse é uma reação que possui componentes 

físicos, psicológicos, mentais e hormonais que pode se 

desenvolver frente a situações que representem um 

desafio para o indivíduo. Devido à ação perfeitamente 

integrada do estresse sobre todo o organismo humano, 

seus sintomas podem ter uma caracterização somática 

ou psicológica. Algumas das manifestações físicas do 

estresse são mais conhecidas e reconhecidas como tendo 

na sua gênese o estresse como fator desencadeante, tais 

como doenças gastrointestinais, cardiovasculares, 

respiratórias, musculoesqueléticas, dermatológicas e 

imunológicas. Porém, menos conhecidas são as 

consequências psicológicas do estresse excessivo, tais 

como ansiedade difusa ou generalizada, insônia, 

esquizofrenia, episódios maníaco-depressivos e 

depressão. 

No escopo deste estudo, não se pode deixar de apontar 

a vida de relações como mais um fator relevante que, na 

condição de ser social, o ser humano está em contato com outras 

pessoas, seja por escolha ou não. A exemplo de Aroldo 

Rodrigues (2003, p. 9), acreditamos que o relacionamento 

interpessoal dá ensejo à manipulação de muitos fenômenos 

psicológicos, por exemplo, a formação de atitudes, estereótipos, 

preconceitos, dentre outros. 

Para dar início à busca por justificativas ou explicações, 

indagamos, “por que adoecemos?” e, geralmente, a provável 

resposta atribui as causas às viroses, ou a qualquer outro 

desequilíbrio funcional do organismo, ignorando por vezes, as 

emoções como fonte de desequilíbrio. É com essa premissa e 

problematização que conduzimos a temática em epígrafe.  

A seguir, abordaremos sobre os fatores que acreditamos 

levar o indivíduo a gerar conflitos e dores internas que 
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provocam a formação de quadros mórbidos, tendo o estresse 

como agente desencadeante. 

 

3 FATORES FISIOLÓGICOS: A AÇÃO DOS 

HORMÔNIOS    

 

Em conformidade com a visão de Fisiologistas, o 

sistema endócrino e nervoso, influenciam as defesas do nosso 

corpo pela liberação de hormônios que estão diretamente ligados 

às nossas emoções. Os hormônios produzidos no corpo humano 

por glândulas e tecidos especializados, liberados na corrente 

sanguínea são os mensageiros químicos que permitem a 

comunicação entre diferentes áreas do corpo, percorrendo-o até 

chegar às células específicas para a sua atuação.  

Os Neurocientistas concordam que os hormônios têm 

impacto em quase todo o nosso corpo. Eles fazem o nosso 

balanceamento biológico, controlam o ritmo de nossas vidas e 

regulam as funções corporais. São responsáveis por provocar o 

sono ou o estado de alerta; fome ou saciedade; felicidade ou 

raiva; por fazer o sistema reprodutor trabalhar; o corpo crescer, 

engordar ou emagrecer, se estressar ou relaxar, ficar de bom ou 

mau humor. Dessa forma, é mais fácil perceber que grande parte 

do nosso comportamento é moldada por nossos hormônios, uma 

vez que, na maioria das nossas ações, agimos de modo 

automático, expressando nossas emoções, e isso tem muito a ver 

com a interferência dos hormônios.  

De acordo com o Instituto Conectomus são 

apresentados alguns dos principais hormônios e suas respectivas 

influências no comportamento humano:  
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a) Ocitocina  

Conhecida como “hormônio do amor”, “do prazer”, do 

“antiestresse”. A ocitocina é produzida pela 

neurohipófise e é a responsável pelo apego materno ao 

bebê através da amamentação. É liberada em situações 

de afeto, abraços, aumenta a libido, alivia estresse e 

ansiedade e melhora as habilidades sociais. Sob a ação 

da ocitocina nos tornamos mais calmos, afetuosos e 

empáticos; tendemos a confiar mais nas pessoas e nos 

mostramos mais dispostos a ajudá-las.  

b) Tireoidianos T3 e T4  

Os hormônios produzidos pela Tireoide (T3 e T4) são 

responsáveis por regular o metabolismo corporal, 

controle de frequência cardíaca, pressão arterial, a 

quantidade de cálcio no sangue, as concentrações de 

colesterol, transpiração, entre outros. Quando em 

desequilíbrio, trazem várias implicações ao corpo e ao 

comportamento. Quando em excesso (hipertireoidismo), 

provoca irritação, nervosismo, ansiedade, rapidez de 

movimentos, hiperatividade. Quando em baixa 

(hipotireoidismo), causa lentidão de movimentos e de 

raciocínio, depressão, dificuldades com a memória. 

c) Grelina  

Conhecida como “hormônio da fome” é produzida nas 

células do estômago e pâncreas.  Quando o estômago 

está vazio, a grelina gera a sensação de fome. Ao se 

alimentar, aí é a vez da leptina, que dá a sensação de 

saciedade e faz o controle da ingestão. Já a sensação de 

fome gera em muitas pessoas irritação ou dificuldade de 

concentração. Quando estamos com o estômago vazio, a 

grelina logo aciona nosso corpo para obter alimento em 

termos de sobrevivência orgânica. Daí ser difícil 

desempenhar qualquer outra tarefa. Por exemplo, 

reuniões de trabalho na hora do almoço podem ser 
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afetadas pela grelina, aumentando os níveis de 

agressividade e diminuindo os níveis de atenção, como 

uma reação a uma necessidade fisiológica do corpo.  

d) Cortisol  

Produzido no córtex das glândulas suprarrenais, o 

cortisol é o “hormônio do despertar” que nos faz 

acordar todas as manhãs. Ele também é considerado o 

“hormônio do estresse” já que tem a função básica de 

preparar o corpo para situações de estresse e nos ajudar 

a enfrentá-las. Não deixa a glicose baixar, fornecendo 

mais energia aos músculos e sistema nervoso. Altos 

níveis de cortisol podem gerar sensação de impotência, 

baixa autoestima, irritação, sensação de “dar branco”, 

falta de senso de humor, cansaço sem ter realizado 

esforço, compulsão alimentar ou falta de apetite. O 

cortisol nos mantém em alerta para os perigos. No 

entanto, a vida atual gera um excesso de cortisol que 

pode causar transtornos como estresse, ansiedade e 

depressão. 

e) Adrenalina e Noradrenalina   

Elas preparam o corpo para grandes esforços físicos, 

para luta ou fuga. São liberadas em grande quantidade 

em situações de medo, susto ou estresse. Estimulam o 

coração a bater mais rápido e forte, levando mais sangue 

a órgãos vitais, elevam a tensão arterial, contraem 

alguns músculos e relaxam outros, dilatam a pupila para 

aguçar a visão, aceleram a respiração para que haja 

maior captação de oxigênio, elevam a taxa de açúcar no 

sangue, diminuem a digestão para focar a energia do 

corpo (o que dá a sensação de “frio na barriga”). Muitas 

vezes temos nosso comportamento completamente 

dominado pela adrenalina e noradrenalina em situações 

de tensão ou medo: a voz que não sai, tremores nas 

mãos ou no corpo, falta de capacidade de raciocinar ou 
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de falar, e agir.  O excesso de adrenalina também 

dificulta a tomada de decisões. 

f) Testosterona  

Testosterona é um hormônio sexual, produzido nos 

testículos (nos homens) e nos ovários (nas mulheres), 

mas vai muito além dessa atuação. Pessoas com alto 

grau de testosterona aceitam correr mais riscos, têm 

mais autoconfiança, são mais rudes, inquietas, sorriem 

menos, mais impulsivas, menos pacientes para estudar, 

analisar ou trabalhar. O excesso de testosterona pode 

levar a reações mais agressivas ou violentas do que o 

normal, também pode indicar um exagero de 

autoconfiança e otimismo, bem como dificuldades para 

ver as coisas como são na realidade (INSTITUTO 

CONECTOMUS, 2020, p. 1-2)  

Os hormônios são reconhecidamente substâncias 

extremamente importantes para o controle e bom funcionamento 

do organismo, que ocorrem de forma tão natural e silenciosa a 

ponto de só se tornarem perceptíveis em caso de disfunções ou 

doenças que afetam a função da glândula, que passa a produzir a 

substância para mais ou para menos. 

 

4 FATORES EMOCIONAIS: A AÇÃO DAS EMOÇÕES 

 

Corroboramos com o Neurocientista franco-português, 

Henrique Sequeira, coordenador de um laboratório dedicado ao 

estudo das emoções na Universidade de Lille, no norte da 

França, em uma entrevista concedida ao Portal de Notícias G1, 

na coluna  Saúde e Ciência (2019, p. 1-2), quando afirmou que 

“Não há emoções sem impacto no corpo. O que é preciso 
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compreender é que elas funcionam como uma interface entre o 

cérebro e o corpo. Quando sentimos uma emoção, positiva ou 

negativa, isso nunca será insignificante para o organismo”. 

Dr. Sequeira (2019, p. 2), complementa afirmando que 

“as reações podem ser hormonais, viscerais ou cardiovasculares, 

respiratórias, de temperatura e gástricas. Há também 

modificações no sistema imunológico, que pode melhorar ou 

sofrer uma baixa, em função das emoções ressentidas.”  

O pesquisador destaca a importância da ação dos 

corticosteroides, produzidos pelas glândulas suprarrenais, 

secretado quando o indivíduo se sente acuado, ou bloqueado em 

uma situação. Por sua vez, esse grupo de substâncias afeta a 

produção de outros hormônios capazes de aumentar a tensão 

arterial e alterar o metabolismo do açúcar, criando uma 

predisposição ao diabetes. Segundo ele “O cortisol vai 

modificar, por exemplo, a produção de citocinas, substâncias 

que pertencem ao sistema imunológico, enfraquecendo as 

defesas. Isso faz com que o indivíduo fique doente com mais 

frequência”. 

Exposto a uma forte carga emocional, o nosso 

organismo produz hormônios de maneira descontrolada, 

afetando não só as nossas células de defesa como todas as 

funções orgânicas que ele desempenha. 

O medo, por exemplo, é a emoção que sinaliza a 

existência de perigo iminente. O coração começa a bater mais 

depressa, a respiração acelera, os músculos contraem, as mãos e 

pernas tremem, os olhos arregalam-se, em uma postura 

preventiva. Corporalmente, o medo prepara-nos para fugir ou 

lutar em situações de perigo. 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 163- 184 Out 2020 173 

Contudo, se faz necessário lembrar, que uma pessoa 

sem medo nenhum pode se expor a situações extremamente 

perigosas, arriscando a própria vida, sem medir as possíveis 

consequências trágicas de seus atos. Em alguns casos, o 

organismo reage de forma exagerada ao medo, fazendo com que 

esse estado de alerta, natural à sobrevivência da vida, 

transforme-se em um estado patológico, a exemplo da fobia. A 

Psicanálise explica que a fobia se refere a uma antecipação do 

medo ou da ansiedade, levando o indivíduo à paralisação, 

impedindo que se relacione com o objeto de seu medo. 

Do ponto de vista psicológico, é importante estarmos 

atentos aos vários agentes deflagradores de sentimentos latentes 

que podem comprometer, consideravelmente, a qualidade de 

vida das pessoas, quando acometidas por crises de ansiedade, 

conflitos nos relacionamentos sociais e ao uso de álcool e de 

substâncias psicoativas, uma vez que são sinalizadores de que o 

estresse chegou ao nível máximo. 

Endossamos Dalgalarrondo (2006, p. 110) ao se referir: 

 

[...] A fobia simples é o medo intenso e desproporcional 

de determinados objetos, em geral (...) A fobia social é o 

medo de contato e interação social, principalmente com 

pessoas pouco familiares ao indivíduo [...]. A 

agorafobia é o medo de espaços amplos e de 

aglomerações, como estádios, cinemas, supermercados 

[...]. A claustrofobia é o medo de entrar (e ficar preso) 

em espaços fechados, como elevadores, salas pequenas, 

túneis, etc. [...] Pânico é uma reação de medo intenso, 

de pavor, relacionada geralmente ao perigo imaginário 

de morte iminente, descontrole ou desintegração, [...] 

são crises agudas e intensas de ansiedade, 

acompanhadas por medo intenso de morrer ou perder o 

controle e de acentuada descarga autonômica 

(taquicardia, sudorese, etc.) 
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Devemos também estar ciente que, embora o medo seja 

uma emoção que frequentemente experimentamos como 

indivíduos, também pode ser uma emoção compartilhada e 

social, que circula por grupos e comunidades, moldando as 

nossas reações; a exemplo de um vírus; o medo é contagioso e 

pode se espalhar rapidamente.  

O poder da sugestão e a influência social podem, 

muitas vezes, ser quase tão importantes quanto as doenças 

físicas. Então, nesses casos, o ser humano funciona assim, 

simplesmente acompanhando o outro sem se dar conta dos 

“nós”, fatos e riscos reais. É o que conhecemos como fenômeno 

social. 

Na visão de Lucien Goldman citado por Lane e Codo 

(2012, p. 11):  

Quase nenhuma ação humana tem por sujeito um 

indivíduo isolado. O sujeito da ação é um grupo. Um 

“Nós”, mesmo se a estrutura atual da sociedade, pelo 

fenômeno da reificação, tende a encobrir esse “Nós” e a 

transformá-lo numa soma de várias individualidades 

distintas e fechadas umas às outras. 

Tal visão abre espaço para a chamada “cultura do 

medo” ao exercer forte influência na formação do imaginário 

das pessoas, tendo como principal característica o sentimento 

coletivo de insegurança, provocado por percepções distorcidas 

da realidade, via de regra, através do uso das mídias. É possível 

afirmar que a “cultura do medo” pode alterar profundamente o 

comportamento dos indivíduos, uma vez que interfere 

diretamente na vida cotidiana das pessoas, que se sentem 

ameaçadas. 
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Na atual realidade mundial de pandemia, por exemplo; 

embora as autoridades peçam aos cidadãos para manter a calma 

e evitar a histeria coletiva frente à epidemia do Coronavírus, o 

que percebemos é um terreno fértil para alimentar um clima de 

alarmismo. As informações se sucedem a um ritmo vertiginoso, 

sendo algumas inclusive contraditórias ou incompletas, as 

conhecidas “fake news” gerando dúvida e medo individual e 

coletivo. 

Como podemos perceber, o medo interfere diretamente 

na homeostase do organismo, alterando a liberação de 

hormônios, influenciando os neurotransmissores, como também 

outros componentes bioquímicos que afetam nossas células de 

defesa, podendo assim comprometer diretamente a nossa 

imunidade e, consequentemente, a nossa saúde. 

 Louise L. Hay (2004, p. 59), entende que “o ódio por si 

próprio, a culpa e a autocrítica elevam o nível de estresse do 

organismo e enfraquecem o sistema imunológico”.  

Possivelmente, encontraremos na doença um 

pensamento consciente ou inconsciente, que induz à desconexão 

e ao consequente desequilíbrio da pessoa.  

É comum acreditar que os “nossos inimigos” estão fora 

de nós, oriundos das infecções, vírus e bactérias e não nos 

damos conta que somos nós que nos tornamos fragilizados e 

permitimos que aspectos negativos influenciem a mente e 

adoeça o corpo físico. Emoções negativas, desarmônicas, levam 

o cérebro a secretar substâncias chamadas de neuropeptídios 

que surgem como resultado das emoções, tais como: 

agressividade, mágoa, raiva, ciúme, intolerância, preguiça, etc., 

geradas  por cada um de nós, para lidar com as ameaças 

constituídas, no dia-a-dia, pelo meio externo. 
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Estudos demonstram que as emoções e pensamentos 

positivos influenciam, de modo organizado, a atividade celular, 

providenciando o equilíbrio e a saúde do corpo. Os 

neurotransmissores, os hormônios e o próprio metabolismo 

quando equilibrados em quantidade e qualidade, diminuem as 

chances de agentes estressores produzirem qualquer alteração 

interna. Por exemplo, quando uma pessoa está diante de uma 

presença agradável ou apreciando um estímulo positivo, o 

cérebro secreta dopamina, oxitocina e uma série de substâncias 

que dão saúde às células. O mesmo acontece quando o estímulo 

é negativo, causando medo, ira, raiva ou qualquer outra emoção 

destrutiva. 

É importante alertar que as emoções em si não são 

causadoras de doenças. É normal que as pessoas sintam uma 

variedade de emoções em diferentes circunstâncias, como 

também é natural que cada pessoa desenvolva mecanismos de 

defesa e compensação para reagir a essas emoções. Porém, 

quando as emoções são prolongadas, intensas, reprimidas ou não 

assimiladas pela mente-corpo, afetam o equilíbrio interno do 

indivíduo, levando o mesmo, possivelmente à doença.  

Os estudos de Michael Odoul (2003) revelam que o 

câncer traduz remorsos e feridas, que não se deseja ou não se 

quer cicatrizar e que estão frequentemente associados a um 

sentimento de culpa e autopunição do sujeito. 

Existem várias outras pesquisas relativas à ação de 

fatores emocionais e suas relações com os órgãos físicos e a 

doença, a exemplo das tensões e das dores musculares como 

frutos do medo de abandonar ou mudar os velhos hábitos. Na 

bexiga ou nos rins, as mágoas se acumulam. No estômago, a 

doença quase sempre se manifesta em uma pessoa que guarda 
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para si as dificuldades, as tensões quanto à gestão do mundo 

material, no tocante aos aspectos financeiros, profissionais, 

familiares, entre outros. Distúrbios no fígado, podem ser 

resultado de acúmulo de raiva e rancor não expressados, por 

isso devemos analisar o comportamento da pessoa e verificar se 

existem esses sentimentos que às vezes são ignorados e 

dificilmente aceitos ou identificados. No pâncreas, onde é 

produzida a insulina, a sua redução leva aos sintomas do 

diabete, indicando a dificuldade em aceitar e entregar-se ao 

amor. Os problemas de pele, muitas vezes são um sinal das 

dificuldades de relacionamento e vivência com o mundo 

exterior. Eczema, psoríase, micose, vitiligo, pústula são algumas 

das manifestações das agressões, reais ou não, que a pessoa 

atribui, de modo inconsciente, às suas relações com o mundo 

que a cerca. 

É evidente, que a tomada de consciência não é 

suficiente para fazer com que os males físicos desapareçam 

milagrosamente quando cremos ter compreendido sobre a 

possível origem do mal que nos aflige. Faz-se necessário acessar 

os conteúdos internos no inconsciente, através de um trabalho 

psicoterapêutico, para que sejam transcendidos e transmutados 

em nível consciente. 

Portanto, nesta linha de pensamento, nessa concepção, 

o adoecer passa a ser reflexo do estado de sofrimento a que nos 

submetemos, ao viver para fora, apenas externamente, sob a 

égide egóica, só produzindo emoções de medo e de dor. 

Eva Pierrakos (2007, p. 33), em sua magistral obra O 

caminho da Autotransformação, cita que: 
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A grande dificuldade é que você se agarra às ilusões de 

como é, de como deveria ser, e de que não deveria ter 

certos problemas. A menos que se desvencilhe dessas 

ilusões e leve em consideração tudo o que está em seu 

interior, você continuará alienado de sua própria 

essência espiritual. 

A exposição excessiva ao estresse gera uma série de 

problemas psicológicos, biológicos e sociais que devem ser 

considerados. Como podemos constatar, estados prolongados 

podem favorecer o surgimento de doenças, além de alterações 

das análises clínicas, em função da liberação hormonal que 

acontece de forma desequilibrada. 

Pierrakos (2007) nos aponta que o caminho da saúde do 

corpo é sair do estresse e, consequentemente, trabalhar as 

emoções para atingir o equilíbrio entre o corpo e mente como 

promotor de saúde. O estresse é um grande vilão na atualidade. 

Esse estado emocional é delicado e acionado por uma série de 

situações.  

Vivemos tempos únicos marcados pela incerteza e, 

consequentemente, fragilizam o ser humano no controle das suas 

emoções. Até certo ponto, é esperado sentir-se mal, ansioso, 

com raiva, insatisfeito ou triste diante de tantos desafios que 

aparecem na nossa frente. Estamos diante de um mal 

desconhecido e silencioso, que pode estar em qualquer parte, 

representando um perigo iminente,  real e constante, que aciona 

gatilhos de tensão, a todo instante, levando ao estresse, à 

ansiedade e ao medo. Que por sua vez, favorecem um 

desregramento alimentar (compulsão), descontrole do sono, ao 

sedentarismo, dentre outros, nutrindo uma população fragilizada 

emocionalmente que nos leva a pensar no surgimento de uma 

segunda pandemia, a “pandemia do pânico coletivo”, em cuja 
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raiz se encontram o estresse e o medo, provocando  em 

indivíduos e sociedades, efeitos danosos do ponto de vista 

emocional e fisiológico.    

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em um pensamento atribuído ao filósofo grego, 

Hermógenes (séculos V e IV a.C.), já encontramos sinais de que 

“Nada se passa na mente que o corpo não manifeste”. Em 

meados dos anos 30, em visão similar, o médico inglês, Edward 

Bach reafirmou: “Nossa saúde física depende do nosso modo de 

pensar, dos nossos sentimentos e emoções”. “Trate a pessoa e 

não a doença”, era a recomendação de quem estava à frente do 

seu tempo. 

“Mens sana in corpore sano” foi proferido por um 

poeta romano, chamado Juvenal, durante o primeiro século antes 

de Cristo.  

Essas posturas ilustram que, mesmo em épocas 

distantes, já se percebia a influência da mente sobre o corpo, 

como afirmou o poeta romano, Juvenal.   

Contudo, na atualidade, a mente e o corpo, sofrem os 

efeitos de um mundo que se torna cada vez “menor e incerto”, 

por ter se distanciado daqueles paradigmas. 

Com o “frenesi” da vida, tudo se torna cada vez mais 

fugaz, e tudo que se produz é pensando em agilidade e redução 

de tempo, criando a sensação quanto à noção de tempo, no 

binômio: tempo x estresse. A busca por uma vida mais veloz 

acaba nos tornando reféns de uma sensação de falta de tempo e, 

como consequência, nos tornamos cada vez mais estressados, 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 163- 184 Out 2020 180 

ansiosos, deprimidos, fóbicos..., fruto de um estado de alerta 

constante e a impressão de que não há tempo para fazer tudo que 

é preciso, inclusive já percebida como “doença da pressa” ou 

“síndrome da pressa” que, apesar de ainda não ser catalogada 

como doença, essa síndrome vem sendo estudada, desde a 

década de 80, definida como um comportamento compulsivo, 

em que a pessoa não consegue parar de acumular funções e estar 

sempre “correndo”. 

Em pesquisa realizada com mil pessoas 

economicamente ativas em São Paulo e Porto Alegre em 2016, a 

ISMA-BR detectou que 35% delas sofriam de “síndrome da 

pressa”. Dessa parcela, 8% declararam querer diminuir o ritmo e 

estavam conseguindo e 12% queriam mudar, mas não sabiam 

como. Os 15% restantes não estavam cientes de que seu 

comportamento lhes trazia algum problema. 

Quase todos os diagnosticados com “síndrome da 

pressa” estudados pelo ISMA-BR apresentaram sintomas 

físicos: dores musculares e de cabeça (95%), cansaço crônico 

(89%) e distúrbios do sono (39%); emocionais: ansiedade 

(96%), angústia (91%) e falta de concentração (78%); e 

comportamentais: uso de medicamentos para atenuar 

desconforto ou diminuir o ritmo (59%), uso de álcool para “se 

anestesiar” (51%) e comportamento hostil (37%).  

Como já amplamente divulgado, a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) considera a depressão como a doença 

mais incapacitante do mundo e talvez essa informação possa nos 

dar um panorama ainda mais amplo, em relação à gravidade de 

se constituir em um transtorno emocional. 

Tanto o conceito de saúde quanto o de doença passaram 

por inúmeras transformações ao longo dos últimos anos. Com os 
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avanços da medicina, muitas doenças têm cura, no entanto, com 

o estresse da vida moderna são comuns as doenças relacionadas 

ao estilo de vida e saúde mental das pessoas. Por exemplo, 

pessoas que sofrem de estresse crônico, as glândulas 

suprarrenais produzem adrenalina e noradrenalina que, 

juntamente com o cortisol, provoca algumas alterações no 

organismo, sendo as principais: aumento da frequência cardíaca; 

aumento nos níveis de açúcar no sangue; aumento da gordura 

abdominal; maior facilidade de adoecimento, devido ao cortisol 

estar relacionado com o bom funcionamento do sistema 

imunológico, alterações na sua concentração no sangue podem 

deixar o sistema imunológico mais fragilizado, aumentando a 

probabilidade da pessoa ter doenças, a exemplo de resfriado, 

gripe ou outros tipos de infecção. 

Nunca devemos esquecer que as emoções 

desagradáveis experienciadas por nós, não significam ausência 

de saúde mental ou que algo de errado está ocorrendo, 

simplesmente porque não há emoções positivas ou negativas; 

mas que todas têm um papel fundamental na nossa adaptação. O 

que prejudica o funcionamento do nosso corpo é o excesso 

emocional. As emoções têm uma manifestação corporal intensa; 

a energia da emoção espalha-se pelo corpo e produz diversos 

movimentos. Essas sensações físicas e sinais corporais são 

coerentes com o que estamos a sentir e é através deles que 

podemos identificar qual é a emoção que está presente no nosso 

corpo. 

Considerando a complexidade do tema abordado, 

reconhecemos a necessidade de maior aprofundamento quanto 

ao referencial teórico. Fomos levados a concordar com aqueles 

que atribuem a um universo de patologias, ao estresse e ao medo 
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a função de gatilhos propulsores de emoções intensas, que 

conduzem ao desequilíbrio, incidindo sobre o corpo, podendo 

levar à formação de doenças. 

O descontrole ou a imposição do ritmo de vida, 

principalmente peculiar às grandes cidades, contribuem para a 

formação de síndromes endógenas e exógenas, levando em 

muitos casos, ao surgimento de novas e ressurgimento de velhas 

patologias físicas.  

 Todavia, é importante ressaltar que é esperado que as 

populações sintam medo, estresse, ansiedade e solidão durante a 

pandemia do coronavírus, mas isso não significa que as pessoas 

serão acometidas por um transtorno psíquico. Isso vai depender 

notadamente da fragilidade emocional de cada indivíduo, do 

tempo que se prolongar a pandemia, da intensidade e do 

sofrimento, peculiar a cada indivíduo.   

O caminho para reduzir o impacto do isolamento social 

provocado pelo medo da pandemia, passa pelo cuidado com a 

saúde física e mental. E uma das maneiras de cuidar de si é 

tentar criar uma rotina, dentro do normal possível, por exemplo, 

ter uma alimentação saldável, acordar nas mesmas horas, ter 

cuidados pessoais com a higiene e entrar em contato com outras 

pessoas através de recursos tecnológicos, como o celular, 

reduzindo, desse modo, a distância física e afetiva, bem como a 

“interação solitária” através do uso do excessivo do WhatsApp.  
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RESUMO 

 

 

O presente Artigo tem como objetivo analisar como o uso da 

fotografia publicitária contribui para uma maior conversão de 

vendas de produtos no e-commerce diante do atual momento que 

o mundo vem passando, a pandemia do Covid-19. A discussão 

teórica aborda conceitos de fotografia publicitária e seu papel na 

apresentação dos produtos no ambiente digital, e o aumento da 

sua procura por parte das empresas, pois o atual cenário mundial 

de pandemia obrigou as pessoas a permanecerem mais tempo 

em casa, havendo um aumento significativo pelas compras on-

line. O que favoreceu um forte aumento da presença das 

empresas nos meios digitais e, consequentemente, uma maior 
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preocupação em vender e apresentar melhor seus produtos, já 

que a imagem é um dos principais fatores de conversão de 

vendas no comércio eletrônico, sendo ela a maior atração do 

produto no momento da compra. É ela quem faz o consumidor 

clicar sobre um produto na grade de buscas e inspira o 

consumidor a comprar ou não o produto. Nesse sentido, o Artigo 

está estruturado em três capítulos: o primeiro trata da fotografia 

publicitária na venda de produtos e serviços; o segundo relata 

sobre e-commerce e apresentação dos produtos, e o último 

aborda sobre fotografia como forma de conversão de vendas. 

Palavras-chave: Covid-19. Conversão. E-commerce. Fotografia 

Publicitária. Novo Coronavírus. 

 

ABSTRACT 

The present article has as objective to analyze how the use of the 

advertising picture contributes to a bigger conversion of 

products sales in the e-commerce before the current moment the 

world is living: the Covid-19 pandemic. The theoretical 

discussion approaches concepts of advertising picture and its 

role in the presentation of products in the digital environment, 

and the increasing demand from companies, as the current world 

scenario of pandemic forced people to stay longer at home, 

generating a significant increase of on-line shopping. It favored 

a strong increase of companies’ presence in the digital media 

and, consequently, a bigger preoccupation in selling and 

presenting better products, once image is one of the main factors 

of sales conversion in electronic commerce, being the biggest 

attraction of the product in the time of the purchase.  It is what 

makes the consumer click on the product in the search grid and 

it inspires the consumer to buy or not the product. In this sense, 
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the Article is structured in three chapters: the first deals with 

advertising picture in the sale of products and services; the 

second reports about e-commerce and products presentation; and 

the last approaches photograph as a way of sales conversion.  

 

Keywords: Covid-19. Conversion. E-commerce. Advertising 

Picture. New Coronavirus. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A fotografia tem se tornado cada vez mais democrática, 

acessível, prática e presente. Com o desenvolvimento da 

fotografia digital e a utilização de gadgets modernos, mais e 

mais pessoas têm acesso a esta tecnologia, consequentemente o 

interesse em conhecer mais as técnicas que permeiam as fotos 

de qualidade vem crescendo. Especialmente no atual cenário em 

que o mundo está vivenciando. Devido ao isolamento social 

promovido pela pandemia do coronavírus, as pessoas no mundo 

todo tiveram que permanecer em suas casas para evitar o 

contágio, já que ainda não se possui cura nem vacina para a 

doença.  

As orientações para a população ficar em casa e evitar 

aglomerações mudou muito a rotina das pessoas. Tudo isso 

impactando não só nos hábitos diários, mas também nas formas 

de trabalho, de estudo e, é claro, nas relações de consumo.  

Como forma de prevenção, muitas pessoas têm 

evitando as lojas físicas e estão se voltando cada vez mais 

para o e-commerce a fim de comprar alimentos, remédios e 

outros produtos. Segundo dados da ABComm (Associação 

Brasileira de Comércio Eletrônico), algumas lojas virtuais 
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chegaram a registrar um crescimento de mais de 180% em 

compras de alimentos e bebidas, beleza e saúde. 

 O e-commerce vem evoluindo, fazendo com que, tanto 

consumidores quanto vendedores, se tornem mais exigentes. 

Assim, grandes sites de e-commerce normatizam suas postagens, 

cobrando mais informações dos produtos e serviços anunciados, 

como também imagens detalhadas. Muitos vendedores têm 

buscado profissionais de fotografia para representar imagens dos 

seus produtos da melhor maneira possível, pois sabem que o 

retorno será mais rápido. 

Se levarmos em conta a crescente possibilidade de 

adquirir e oferecer produtos e serviços pelos meios virtuais, 

locais onde o comprador não tem a experiência do tato, do olfato 

e do paladar, percebemos a notabilidade do uso das imagens 

fotográficas para auxiliar, vendedores e compradores na 

conclusão dessas transações. Percebe-se o quanto o comércio 

eletrônico tem se expandido, mostrando seu potencial de gerar 

lucros para as empresas e valor para os consumidores. 

A fotografia, além de ser um meio de apreciação das 

infinitas possibilidades de imagem, capturadas pelas mais 

variadas mentes e formas de perceber a realidade, é uma 

importante ferramenta de venda de produtos e serviços. Seja em 

uma vitrine, em um catálogo ou em algum outro meio de 

publicidade ou propaganda, a foto atrai, chama, convence o 

consumidor a realizar uma compra. É sem dúvida uma 

ferramenta de marketing poderosa. 

 A fotografia publicitária entra para auxiliar as empresas 

que desejam ter seus produtos sendo ressaltados e vendidos pelo 

meio digital, tendo a capacidade de transmitir a mensagem 

desejada de forma sistemática e planejada, apresentando o 
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produto/serviço da melhor forma para o público, ressaltando 

seus pontos positivos. 

Os, assim como os consumidores, compradores não 

querem fotografar os produtos que serão oferecidos de qualquer 

forma. Todos reconhecem uma imagem de qualidade e sabem 

que isto influencia na compra e venda, ativando o desejo de 

consumo. Quando um produto não é bem enquadrado, 

iluminado, não apresenta seu dimensionamento correto, o 

usuário busca outro similar para comprar. 

O cliente busca, além do preço, a qualidade apresentada 

em imagens. Dessa forma, realiza a compra com mais segurança 

e credibilidade. Pesquisas utilizadas pelo SEBRAE relevam que, 

para 67% dos clientes integrados com o e-commerce, a 

qualidade da fotografia do item desejado influencia muito na 

decisão de compra. 

 Desta forma, este Artigo analisará os aspectos 

relacionados como a fotografia publicitária ajuda as empresas a 

apresentar boas fotos em sites de venda ou nas redes sociais, 

tornou se uma necessidade para resultar em negócios e 

conversão de vendas. Já que buscar maneiras mais adequadas de 

representar e gerir o negócio virtual através do uso da fotografia 

é um bom caminho para satisfazer o cliente  

 

2 A FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA NA VENDA DE 

PRODUTOS E SERVIÇOS 

 

A principal utilidade da fotografia publicitária é 

realmente vender, é uma ferramenta primordial que gera 

estímulos poderosos de compra. Os primeiros anúncios 

publicitários da História eram apenas texto explicando o que 
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estava sendo oferecido, sem utilização de imagens. Pouco 

depois vieram as ilustrações, pinturas e desenhos. Com a 

evolução dos métodos de impressão, juntamente com a evolução 

das técnicas fotográficas, a foto publicitária ganhou espaço e 

relevância. 

A fotografia publicitária se apresenta como os olhos 

dos consumidores, uma ponte da realidade do produto para a 

percepção de funcionalidade, tamanho, qualidade e muitas vezes 

durabilidade. A foto publicitária surgiu com este objetivo, 

auxiliar empresas a apresentar seus produtos e serviços, 

facilitando o procedimento de compra e venda. Ela é 

essencialmente utilizada para a divulgar comercialmente um 

serviço ou produto, não levando em consideração o veículo em 

que será anunciada, podendo ser em cartazes, jornais, revistas, 

panfletos, como também em anúncios audiovisuais tipo 

televisão, internet e cinema.  

A foto publicitária tem como objetivo ativar a atenção 

de consumidores ou clientes, desencadeando emoções 

direcionadas ao interesse pelo objeto, gerando identificação com 

a marca. Esta identificação pode ser ainda maior se nas fotos 

forem apresentados personagens, atores, celebridades ou 

mascotes pelos quais o público segmentado tenha empatia. 

Vender um produto ou serviço necessita de estratégias e 

ações de persuasão em concordância com a realidade do que está 

sendo ofertado, pois do contrário vai gerar insatisfação e 

descrença nos clientes, estigmatizando a empresa por longos 

períodos, ou até mesmo, nunca limpando sua reputação, caso 

estratégias e ações enganosas sejam utilizadas.  

Para persuadir os compradores, vendedores utilizam um 

artifício complementar à fotografia, que é a edição de imagem. 
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Ferramentas como Photoshop, Lightroom, GIMP, melhoram a 

qualidade das imagens, tornando as mais atrativas, despertando 

mais rapidamente o interesse de comprar baseado em uma 

necessidade. 

Com o advento e popularização da fotografia digital, 

comum a uma parte significativa da população, o conhecimento 

e utilização permite um maior controle dos resultados desejados. 

Os softwares de edição de imagem facilitam ainda mais o uso 

das fotos com objetivos comerciais. Com estes softwares é 

possível realizar modificações simples nas imagens, como 

brilho, contrastes, saturação, como realizar modificações mais 

complexas, alterando cenários, inserindo elementos que 

reforcem a ideia desejada. 

 

É necessário, antes de tudo, o reconhecimento das 

diferenças entre tratamento e manipulação. O ideal é 

chamarmos de tratamento aquilo que se refere somente 

à correção da imagem em sua cor, seu contraste, brilho. 

No tratamento, alteram-se no máximo características 

como saturação, matiz e paleta de cores. (...) Já́ 

manipulação é o que vai muito além de uma simples 

correção. Prevê̂ fusões, inserção ou supressão de 

elementos na imagem. Ao manipular imagens, 

permitimo-nos mover, eliminar e acrescentar luzes e 

sombras, como se fotografando novamente o conteúdo. 

Não há limites, a não ser os impostos pelo bom senso. 

(RISCADO, 2008)  

Torna se importante ressaltar que a manipulação de 

fotos com intenção de venda de produtos e serviços deve ser no 

intuito de enaltecer o exposto e não ludibriar, enganar o 

consumidor. As fotografias utilizadas para representar os itens 

de venda precisam ser verdadeiras e de fácil compreensão pelo 
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consumidor. Uma foto sem qualidade de um produto vai reduzir 

e muito as chances de uma empresa concretizar a venda. 

Essencialmente quando se trata de uma empresa de venda 

virtual. Uma imagem muitas vezes é a forma dos consumidores 

analisarem as especificidades dos produtos. 

A fotografia publicitária tem se apresentado como fator 

importante para a venda de produtos e serviços. Ela é específica 

para a divulgação, comunicação e promoção. A imagem 

fotográfica voltada para publicidade tem como função a venda, 

ou convencimento e conhecimento de uma classe sobre aquele 

produto. Em sua definição, fotografia publicitária pode ser: 

 

Fotografia especialmente produzida para a difusão 

comercial de um produto, independente do suporte 

escolhido pelo anunciante, que tanto pode ser a mídia 

impressa - jornais, revistas, cartazes, outdoors, ou 

folhetos - quanto audiovisual, como multivisões e 

anúncios transmitidos pela televisão ou pelo cinema. Na 

fotografia publicitária, de modo geral, a concepção 

prévia da imagem é esboçada pelo diretor de arte da 

agência que detém a conta do cliente em questão e a 

tomada da foto é respaldada na atuação de um produtor 

que reúne o material necessário, podendo inclusive 

chegar a organizar pessoalmente os elementos 

constitutivos da composição. (ENCICLOPÉDIA ITAÚ 

CUTURAL, 2005) 

Ela vai muito além do processo de capturar uma 

imagem, sendo uma das formas de comunicação mais 

abrangente que incluem mensagem não verbal ao seu 

interlocutor, porém sua mensagem é significativa e direta. Logo, 

uma fotografia tem o poder de estimulação visual necessário 

para garantir a passagem de uma informação sem sequer uma 

palavra. Através da imagem fotográfica existem diversas 



_______________________________________ 
Scientia Una Olinda Nº19 P. 185- 202 Out 2020 193 

possibilidades para criação de uma propaganda voltada a 

diversos públicos-alvo (LISBOA, 2014).  

Neste novo momento comercial, causado pela 

pandemia do novo coronavírus, os profissionais de fotografia e 

marketing viram uma necessidade crescente. As pessoas estão 

preocupadas não somente com sigilo e segurança dos dados 

financeiros como cartões, boletos e logística de entrega de 

produtos, como também com a qualidade no atendimento, layout 

dos sites e nitidez das imagens dos itens ofertados. 

Isso significa que fotografia publicitária trabalha com a 

promoção de um produto, para que haja conhecimento, assim há 

venda. Promoção está então refletida na publicidade do objeto 

que se encontra na fotografia, seja foto profissional ou amadora 

a busca por apresentar um produto para venda e convencer o 

consumidor é a mesma, a rapidez da venda está ligada à 

qualidade da exposição. 

 

3 FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA PARA E-COMMERCE 

 

  O advento da internet transformou a apresentação dos 

produtos em sites, redes sociais, aplicativos móveis que são 

usados como portal de venda e apresentação dos clientes e 

compra, mas para que essa compra aconteça é necessário o 

convencimento, e a fotografia tem o poder de convencer, como 

também de convencer de forma negativa, fazendo com que o 

cliente não compre. 

Na globalização em que estamos, o comércio eletrônico 

é ferramenta essencial para toda empresa que necessita realizar 

negócios além das fronteiras de países, estados e cidades, pois 
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pessoas de qualquer parte podem adquirir produtos, sejam eles 

regionais, nacionais ou importados. e funcionam 24 horas e 365 

dias. O consumidor que utiliza um site de e-commerce para fazer 

compras, além da comodidade, tem na maioria das vezes, 

melhores preços e grande variedade de produtos. 

Com o desenvolvimento da tecnologia eletrônica, as 

empresas, de modo geral, têm passado por grandes mudanças. 

Hoje, a tecnologia oferece às empresas algumas vantagens, 

como: ganhos de eficiência, maior praticidade no atendimento 

ao cliente, tomada de decisão mais acertada, flexibilidade, maior 

dinamismo no giro do estoque, dentre outras. Todos esses 

fatores permitem às empresas buscar uma atuação que satisfaça 

às necessidades dos clientes.  

No mês de março de 2020, por exemplo, segundo dados 

da ABComm, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 

que surgiu da necessidade do setor em ter uma voz ativa junto às 

instituições governamentais, foram criadas 80 mil novas lojas 

virtuais, e em abril, estas lojas tiveram um aumento de 47% de 

pedidos on-line e entre março e abril, foram 25 milhões de 

pedidos em 4 mil lojas virtuais. Já o número de clientes com 

pelo menos uma compra online subiu para 1 milhão. 

De acordo com Deitel, Deitel e Steinbuhler (2004, p. 

5):  

A Internet e a World Wide Web certamente serão 

relacionadas entre as mais importantes criações da 

humanidade... A Internet mescla computação e 

tecnologias de comunicação, torna o nosso trabalho 

mais fácil e as informações instantânea e 

convenientemente acessíveis em todo o mundo, 

possibilita que pessoas e empresas possam se mostrar 

em todos os lugares e transformou o modo de se fazer 

negócios.  
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No ano de 2019, o e-commerce representava 5% do 

varejo no Brasil, indicando que a grande parte dos consumidores 

não tinha o interesse em compras on-line. Desde março de 2020, 

com o isolamento social, esses consumidores sentiram  

necessidade em mudar os hábitos, pela impossibilidade de ir às 

compras em um marketplace, um local físico, tanto é que em 

abril de 2020 o e-commerce no Brasil chegou a faturou 81% a 

mais do que no mesmo período do ano anterior, 2019, de acordo 

com a Compre & Confie, que é um movimento que une mais de 

480 empresas com o objetivo de reduzir crimes durante as 

compras virtuais. Isto mostra que o consumo de itens comprados 

pela internet é parte importante no varejo. 

Muitos brasileiros fizeram suas primeiras compras on-

line durante esse período de quarentena. Se eles tiverem boas 

experiências, levarão esse hábito adiante, mesmo depois da 

pandemia. Inclusive modificando o hábito de ir ao 

supermercado, tendo em vista que muitos estabelecimentos 

físicos passaram a oferecer delivery de acordo com pedidos 

realizados por meio de e-commerce, onde os clientes, são 

convencidos a comprar por meio da observação de imagens 

ilustrativas de produtos, muitas vezes tradicionais, como frutas, 

legumes e verduras. Por outro lado, mesmo itens tradicionais 

que não contam com a exposição de imagens nos sites de 

compra são ignorados ou perdem a credibilidade em um 

momento de compra.  

Nesse contexto, se desponta a modalidade do comércio 

eletrônico (e-commerce), com um potencial de gerar mais 

vendas para as empresas e, consequentemente, mais vantagens 

para os consumidores, além de abrir novas possibilidades de 

negócios que seriam impensáveis anteriormente (DINIZ, 1999).  
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O e-commerce também denominado de comércio 

eletrônico é a forma online de compra e venda, na qual 

clientes conectados a uma loja virtual podem adquirir os 

mais diversos produtos e serviços disponíveis na grande 

rede de forma on-line e receber em um prazo 

determinado no endereço informado no ato da compra 

(PINHEIRO, 2008). 

A evolução do e-commerce trouxe uma nova maneira de 

compra e venda, é feita apenas por contatos virtuais e 

com muita agilidade, onde pessoas podem ter acesso de 

qualquer lugar e assim agilizando o processo de compra 

pela internet. Como dito, esta evolução ganhou força e 

credibilidade maior desde o início do período de 

quarentena do novo coronavírus, que aqui no Brasil se 

deu no mês de março de 2020. 

O e-commerce não é apenas uma loja virtual, é uma 

ferramenta em que se pode expor produtos e serviços, mostrar a 

variedade de produtos com preços e marcas variadas, é uma 

nova era onde tudo que se procura pode ser achado na tela de 

um computador. De acordo com Fagundes (2009):  

O comércio eletrônico através da internet é o ramo de 

atividade econômica que mais cresce no mundo. As 

jovens empresas que ingressam no comércio on-line têm 

atraído o maior número de investidores do mercado de 

ações, aumentando o valor de mercado de forma 

alucinante.  

Fotografar produtos é uma tarefa essencial para quem 

trabalha com comércio eletrônico. Como os consumidores 

digitais não podem tocar e nem experimentar os produtos que 

pensam em comprar, ver fotografias ajuda muito no processo de 

decisão de compra. 
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Uma das partes mais importantes do e-commerce são as 

imagens dos produtos que estão em exibição. Mesmo com 

sistemas operacionais e bom alcance, é bem possível que um 

visitante de uma loja virtual fique desinteressado em comprar 

um produto caso sua imagem não pareça atraente ou esteja em 

má qualidade. Isso faz com que a loja perca confiabilidade, já 

que limita a visualização do artigo em questão. 

Quando falamos de plataformas virtuais, como o e-

commerce, os únicos sentidos que se consegue atingir são o da 

visão e o da audição. Por isso, as imagens precisam encantar o 

visitante, a ponto dele optar pela compra on-line, e ter que 

esperar pela entrega do produto, ao invés de tê-lo imediatamente 

comprando em uma loja física. E precisam também apresentar 

todas as características do produto, para que o comprador tenha 

o máximo de dados sobre aquela peça, mesmo sem vê-la ao 

vivo. 

 

4 FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA COMO 

ESTRATÉGIAS DE CONVERSÃO DE VENDAS ONLINE 

 

  A fotografia publicitária tem a função de vender um 

produto, difundir a ideia comercial do mesmo, 

independentemente do tipo de mídia escolhida pelo anunciante, 

que pode ser desde revistas, impressos, outdoor, ou vinculado 

no cinema ou televisão, internet, etc. 

 A fotografia é parte importante do sucesso de 

uma operação de e-commerce. Quando o visitante navega e 

gosta do que vê, as chances de conversão são maiores. As fotos 

dos produtos funcionam como uma vitrine de loja física, em que 
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o consumidor para, admira e se convence a entrar para provar. A 

foto pode ajudar a enfatizar as qualidades dos produtos.  

 

Se na primeira metade do século XX a foto publicitária 

cuidou apenas de reproduzir visualmente o produto 

anunciado, em pouco tempo ela passou a veicular uma 

série de significados que muitas vezes não se 

encontravam no objeto fotografado. A partir desse 

momento há a consciência no mercado publicitário de 

que o valor simbólico da fotografia é tão importante 

quanto sua capacidade de apresentar uma reprodução 

fiel do produto. (CARDOSO, 2013).  

Enquanto um cliente de uma loja física pode 

experimentar, tocar e sentir o produto, em uma loja virtual isso é 

impossível. O consumidor, portanto, fica dependendo de boas 

imagens para transmitir essa experiência sensorial. Por esse 

motivo, tirar boas fotos para e-commerce é de suma importância 

para aumentar as vendas de uma loja on-line. 

Uma página com design mal pensado, afeta tanto o 

interesse do usuário pela marca quanto por seus produtos, o que 

acaba surtindo efeito contrário, levando-o diretamente para a 

concorrência. Por isso, é essencial pensar na arquitetura, nas 

cores, nas fotos, em todos os pontos de uma loja virtual.  

Apresentar os produtos com imagens que reflitam boa 

aparência pode significar e muito a conversão de quem está 

visualizando, sendo bem significativo se o produto também está 

sendo divulgado em marketplaces, onde a marca é exposta ao 

lado dos principais concorrentes, ou até mesmo em plataformas 

visuais como o Pinterest. 

Nas vendas on-line a concorrência é muito acirrada, 

principalmente porque os consumidores têm facilidade em 
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pesquisar preços, qualidade dos produtos, agilidade na entrega, 

cada cliente tem uma característica e perfil de compra 

específico, mas a apresentação dos produtos de maneira visual é 

inegável, pois é neste ponto que muitas empresas virtuais estão 

saindo na frente. As lojas virtuais procuram atrair mais 

consumidores de várias maneiras, pelo preço, pelas formas de 

pagamento, parcelamento, marcas dos produtos ofertados, e 

ações de marketing de acordo com análises da segmentação do 

consumidor. 

 

Não se discute aqui, as possibilidades benéficas ou 

maléficas, mas sim o poder da imagem e sua capacidade 

de penetrar e influenciar a mente humana. A construção 

do sentido em uma composição fotográfica advém de 

uma morfose de todos os elementos imagéticos e seus 

códigos processados pela mente humana, de onde 

provém sua resultante: a reação ao estímulo visual. 

(LAHAM, 2005)  

Neste cenário de aumento do e-commerce, em especial 

na pandemia que potencializou o segmento, as lojas virtuais e 

sites de compra e venda perceberam que a fotografia publicitária 

bem capturada é uma grande vantagem competitiva que garante 

aumento das vendas e maior distinção entre concorrentes. Pois 

fotografias de produtos que seguem um padrão de captura com 

qualidade, tornam se uma identidade desta empresa específica, 

fazendo com que o consumidor reconheça uma loja e suas 

características pela imagem.  

Ter diferencial de mercado promove uma maior 

lucratividade em todos os segmentos de produtos. Ao levar em 

consideração segmentos alimentícios, que são tendência na 
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pandemia do novo coronavírus, já que as pessoas não estão 

saindo com frequência, as fotografias publicitárias de alimentos, 

mais uma vez, são determinantes para o sucesso das vendas on-

line.  

 

5 CONCLUSÃO 

  

Com o presente Artigo, conclui-se que boas imagens 

são fundamentais para realizar vendas on-line, afinal o 

consumidor quer saber exatamente o que está levando para casa, 

analisar detalhes, ver o artigo por outros ângulos e reconhecer 

sua relevância para sua demanda pessoal. As empresas de todos 

os segmentos e tamanhos investem cada vez mais na sua 

apresentação virtual, sabendo que este é um caminho sem volta 

e uma exigência mercadológica. a pandemia do novo 

coronavírus acelerou os investimentos no e-commerce 

principalmente pelo impedimento de consumidores se 

deslocarem para uma loja física. 

As lojas virtuais devem procurar uma aproximação e 

identificação com o consumidor, que está mais exigente. As 

empresas de e-commerce precisam melhorar continuamente a 

logística, o layout do site, as opções de pagamento e como 

tratado neste Artigo, as fotografias para expor de maneira 

adequada e verdadeira os produtos e serviços para satisfazer os 

reais interesses de aquisição por parte dos consumidores e 

clientes. A foto comercial tem aspectos comunicacionais 

específicos, despertando respostas, emoções e ações por parte do 

receptor, muitas vezes autossuficiente, sem a necessidade de 

auxílio de uma mensagem verbal atrelada. A fotografia, de um 
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modo geral, mas aqui especificamente emitindo um estímulo de 

compra, é capaz de manipular psicologicamente as pessoas, 

despertando a atenção, o desejo e o mais importante, a ação de 

compra.  

Desta forma apresenta se a fotografia publicitária como 

totalmente relevante para vender produtos e serviços dos mais 

diversos segmentos mercadológicos, fazendo com que o 

consumidor, caso não finalize uma compra em um primeiro 

momento, memorize a imagem apresentada reforçando um 

interesse futuro. Outra forma de comprovar esta afirmação, são 

os anúncios que não dispõem de nenhuma imagem 

exemplificando o item ofertado, sendo ignorados pelos 

internautas, como se o anúncio não existisse, já que não há 

referência a ser observada, imagem a ser memorizada, fazendo 

com que a experiência de compra não seja possível. 

É importante ressaltar que o sucesso de uma foto 

ilustrando um item em um e-commerce se dará a partir de um 

mínimo de conhecimento fotográfico, como técnicas de 

iluminação, coloração, edição, composição e enquadramento, 

isto aliado ao interesse de compra, é a fórmula da eficácia de um 

anúncio virtual, criando destaque necessário para se posicionar 

em um ambiente de grande concorrência, que é o mercado 

virtual. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma visão do impacto da pandemia 

assolada no Brasil e no planeta neste ano de 2020, com dados 

acumulados do primeiro semestre no Brasil, a marca de mais de 

um milhão, trezentos e cinquenta mil casos confirmados, e mais 

de cinquenta e oito mil óbitos2. Amparado pelos vários veículos 

de comunicação, revistas, artigos, vídeo entrevistas de vários 

consultores empresariais e uma vasta bibliografia pesquisada, é 

verdade, praticamente um desastre econômico e social se instala 

no país. A doença provocou diversas ações, governamental e 

empresarial, apunhalando o setor econômico, fechando 

fronteiras, semifalência do comércio, cancelamento de voos e 

eventos, entre outras estratégias de prevenção e controle dessa 

pandemia, nos quais os estados da federação sofrem com a 

estimativa de infectados e mortos, visto o impacto sobre a 

exposição de populações e grupos vulneráveis. As prioridades 

na eliminação ou barramento desse quadro são propósitos das 

organizações, priorizando pessoas e negócios, exigindo que 

líderes enxerguem novos modelos organizacionais, emanados na 

 
1 Bacharel em Administração, mestre em Direção Estratégica de Empresas, 

Coach, Consultor, Palestrante e Professor universitário. Docente da FOCCA 

– FACULDADE DE OLINDA, nos cursos de gestão.  
2 Dados até a data de envio do artigo para aprovação - julho de 2020 (Nota do 
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mudança da cultura estratégica, contemplando avaliações 

constantes dos cenários ao entorno corporativo. 

 

Palavras-chave: Covid-19. Cultura Organizacional. Estrutura 

Organizacional. Gestão de Empresas. Novo Coronavírus.  

 

ABSTRACT 

 

This work presents a vision of the impacts of the pandemic 

spread in Brazil and on the planet in this year of 2020, with 

accumulated data in the first semester in Brazil, the mark of 

more than a million, three hundred and fifty confirmed cases, 

and more than fifty thousand of obits.  Held by several vehicles 

of communication, magazines, articles, videos, interviews of 

various company consultants, and a vast searched bibliography, 

it is true, practically an economic and social disaster installed in 

the country. The disease provoked varied actions, governmental 

and entrepreneurial, stabbing the economic sector, closing 

frontiers, semi-bankruptcy of commerce, flight and events 

cancellation, among other strategies of prevention and control of 

this pandemic, in which the states of the federation suffer with 

the estimative of infected and dead, due to the impact on the 

exposed population and vulnerable groups.  The priorities in the 

elimination or barring of this frame are the purposes of 

organizations, prioritizing people and business, demanding 

leaders to view new organizational models, emanated from the 

culture strategy change, encompassing constant evaluations of 

the corporative surrounding sceneries   
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Keywords: Covid-19. Organizational Culture. Organizational 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pandemia de Covid-19, causada pelo vírus SARS-

CoV-2, chamada também de Novo Coronavírus, tem se tornado 

de grande importância, atribuído a doenças com alto potencial 

de propagação, já atingindo mais de 180 países, em que várias 

pessoas já foram diagnosticadas, chegando a números em torno 

de mais de 10 milhões de infectados no mundo, segundo 

Schaeffer (2020). 

Conforme relata Albuquerque (2020), a infecção faz 

parte de uma família de vírus que causam infecções 

respiratórias, descobertos em 1937. Em 1965, o vírus foi titulado 

como “Coronavírus” por assemelhar-se a uma coroa, visto ao 

microscópio, sendo registrada em dezembro de 2019 uma nova 

aparição dele, descoberto em Wuhan, cidade chinesa com 11 

milhões de habitantes, em que vários casos de pneumonia 

aconteceram, de origem desconhecida, gerando a descoberta da 

Covid-19. 

Albuquerque (2020), diz que, no Brasil, a doença 

chegou em janeiro deste ano. Os dados atualizados em 29 junho 

de 2020, mostram mais de 10 milhões de infectados no mundo. 

Aqui, por estas redondezas, os números já atingem mais de 1 

milhão e trezentas mil pessoas. 
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Figura 1: Dados Covid-19 no Brasil,  

com atualização até 29 de junho 2020 

 

Fonte: Nakagawa (2020) 

 

O sistema de saúde sofre com a estimativa de 

infectados e mortos, haja vista o impacto sobre a exposição de 

populações e grupos vulneráveis, com a sustentação econômica 

do sistema financeiro e da população, com a saúde mental das 

pessoas, em tempos de confinamento e temor, pelo risco de 

adoecimento e morte, além do acesso a bens essenciais, tais 

como alimentação, medicamentos, transporte, entre outros. 

Segundo Valverde (2020), eventos imprevisíveis de 

impactos disruptivos são inexoráveis e provocam crises de 

grandes proporções, gerando uma preocupação global, exigindo 

diversas ações da ordem governamental e, também, empresarial, 

apunhalando o setor econômico, fechamento de fronteiras, 

semifalência do comércio nos seus mais diversos estágios, o 

cancelamento de voos e eventos, além de outras estratégias de 

prevenção e controle do alastramento da doença. 
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Se no início da pandemia do novo Coronavírus o termo 

mais ouvido era distanciamento social, na segunda quinzena do 

mês de junho, 2020, outro assunto mereceu destaque: o chamado 

lockdown, nível máximo de confinamento, impactante na rotina 

da população em seus vários status, principalmente no modo de 

se trabalhar, por exemplo.  

Esses acontecimentos fizeram necessário o 

entendimento da relação entre o lockdown e o departamento de 

recursos humanos das empresas, tornando-se peça essencial na 

inventividade adaptativa, incluindo um novo modelo de 

trabalho, o chamado home office, (trabalho a partir da residência 

do colaborador). 

O que se concebe, no mundo atual, é que a vantagem 

competitiva parece ter-se transferido do plano econômico, 

matérias-primas, comércio, logística, etc. e passar para a esfera 

do talento (CHAVES, 2006). Em momentos difíceis, cabe, 

exatamente ao departamento de RH, em consonância com a 

gestão da empresa, estabelecer prioridades estratégicas, focadas 

nos perfis comportamentais dos colaboradores, com o intuito de 

auxiliar a equipe a crescer e fazer com que cada profissional 

entenda qual é o seu papel nessa missão.  

Em alguns países, bem como no Brasil, em alguns 

estados e municípios, o distanciamento social e o isolamento 

foram interpretados como medidas insuficientes para controlar a 

expansão do Coronavírus. Aí é que entra o chamado, lockdown, 

decretado como forma eficaz de redução ao aumento de casos, 

flexibilizando o sistema de saúde para se reorganizar.  
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Neste cenário de descompasso, impactos diferenciados 

em qualquer parcela da sociedade, a redução do financiamento 

do sistema de saúde brasileiro somada à uma péssima 

administração do dinheiro público destinado à saúde, acaba 

gerando uma total falta de compromisso e, por consequência, 

com a vida da população. Essa política de desinvestimento, 

desinteresse e descompromisso parece condicionar a vida em 

morte. Ricci (2017), aponta que estes encontros atingem grupos 

mais vulneráveis, promovendo o aparecimento de um 

neologismo característico, a mistanásia - neologismo cujo 

significado é morte infeliz, miserável, porém de viés evitável.  

As consequências da crise econômica, causadas pela 

pandemia do coronavírus estão afetando drasticamente os 

resultados das empresas e, consoantemente, a vida dos gestores. 

De acordo com Sowad (2020), os dados são estratosféricos: 

90,2% das empresas não estavam preparadas para uma 

pandemia e muitas delas sequer tinham um plano de 

gerenciamento de crise. Em contrapartida, a pesquisa revela que, 

para 22% dos respondentes, a crise também pode gerar 

oportunidades de inovação e novos negócios.  

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Segundo Yin (2001) o marco teórico tem como objetivo 

disponibilizar um esboço, suficientemente íntegro, para o 

desenvolvimento da pesquisa, e, para isso, é de suma 

importância as propostas teóricas. É indispensável que se utilize 

antes a teoria, para, posteriormente, realizar qualquer coleta de 

dados em qualquer estudo. 
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2.1 Conceituando Endemia, Epidemia e Pandemia 

 

Os grupos de trabalho em Saúde da Família estão em 

constante atenção com os principais problemas de saúde da 

população, incluindo tratativas aos agravos endêmicos e 

epidêmicos da localidade abrangencial.  

Conceituando endemia, Nogueira (2020) relata que 

pode ser a ocorrência de um problema de saúde, dentro da 

previsibilidade de casos para aquela área, em um dado tempo, 

mensurado pelas ocorrências anteriores.  

Desta forma, a incidência da doença endêmica é 

relativamente constante, ocorrendo, em algumas vezes, 

variações temporais no que já era esperado acontecer.  

Outro termo de importância, no âmbito da saúde 

pública, é a epidemia, representada pela ocorrência de uma 

doença, surto, acima do esperado, mediante as análises prévias, 

dentro da História. O agente causador da feitura epidêmica é 

geralmente de aparecimento súbito, se propagando por dado 

período temporal, em uma área geográfica, acometendo, um 

número expressivo de pessoas.  

Aqui, no Brasil, a evolução dos casos de dengue, no 

período chuvoso do ano é comum, no entanto, em algumas 

localidades ocorre aumento excessivo desses casos, promovendo 

uma visão epidêmica.  

Uma das ações fundamentais para definição do quadro 

endêmico ou epidêmico é o estabelecimento dos níveis 

ocorrenciais da doença ou, ainda, da condição de saúde daquela 

população estudada em um período de tempo. Nesse caso, 

Moura (2012, p. 15), cita que se deve diagnosticar o número de 
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casos incidentes em épocas não epidêmicas, para, então, 

constatar o surto.  

Assim sendo, com a gravidade da epidemia, atingindo 

vários países, nos mais diferentes continentes, sua denominação 

passa para a pandemia - enfermidade epidêmica amplamente 

disseminada, a qual alastra-se de forma rápida e, às vezes, letal. 

 

2.2 Conceituando Crise Sanitária 

 

A conclusão que se chega, com a instalação de crises, 

tais como, econômica, política, ecológica e climática, entre 

outras, fizeram crescer, ao mesmo tempo, uma crise sanitária, 

comprometendo a qualidade de vida e a saúde de milhares de 

pessoas, diante das consequências da crise de desigualdade 

social, que, sabidamente aprofunda com a crise sanitária.  

Conforme relata Júnia (2020), a maioria da população 

tem um nível de vida muito baixo, isso em todos os sentidos. Os 

dados são intensos: distribuição e tratamento da água, falta de 

trabalho, resultando em uma perda de dignidade, acarretando 

mais doenças e problemas sanitários. E não há resposta para 

esses problemas, porque há outro fenômeno em curso, a crise 

financeira, causada pela dívida pública que é muito forte, ao 

mesmo tempo em que há escassez de respostas do governo. 

 

[...] diante dessa situação de crise, os governos eximem-

se em proporcionar recursos para a saúde e à proteção 

social. Quebram o sistema de hospitais e serviços 

assistenciais. Se as pessoas não pagam pelos serviços, 

elas não recebem proteção, e isso não é possível para 

muitas pessoas.  
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2.3 Conceituando Gestão e Cultura Organizacional 

 

 O mundo organizacional torna-se cada vez mais acirrado, 

não havendo espaço para a mesmice nem tampouco para o ‘mais 

ou menos’.  

Assim, segundo Chaves (2014), parece existir uma 

certa dificuldade no aspecto do desenvolvimento e  conquista da 

liderança organizacional, amparada pelo quadro gestor, como 

ferramental para descobrir, desenvolver e reter talentos 

profissionais nas empresas brasileiras, entendendo que 

competência e comprometimento, visando crescimento 

corporativo são, hoje, o cabedal maior em que a empresa 

fundamenta seus princípios, tendo por finalidade fazer crescer os 

negócios da empresa em todo seu bojo – estratégico, tático, 

operacional e pessoal, objetivando, dessa maneira, um 

incremento organizacional.  

 Notório é que a estratégia empresarial tem sido objeto de 

intensos estudos e pesquisas, tanto no campo acadêmico como 

no organizacional, nos últimos anos. Aliás, segundo Mintzberg 

(1990), devem ser considerados, pelo menos, três questões 

principais: conceito (conhecer), processo (decidir), e estratégia 

(agir).  

O conceito – procura respostas sobre o que é estratégia; 

o processo – como e quando a estratégia é formada e formatada 

nas organizações; e a estratégia (agir), propriamente dita, diz 

respeito aos elementos básicos que devem compor sua definição, 

assim compreendidos:  

(1) Padrão coerente, unificado e integrativo de 

decisões; (2) Determina e revela os propósitos organizacionais 

nos seus objetivos de pequeno, médio e longo prazos, programas 
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de ação, e prioridades para alocação de recursos; (3) Busca 

vantagem competitiva sustentável de longo prazo, em cada um 

dos negócios focados, por meio de respostas adequadas às 

oportunidades e ameaças, advindas do ambiente externo, e à 

forças e fraquezas da organização vistas no formato do ambiente 

interno. 

As empresas precisam gerir crises o tempo todo, 

independente do seu porte. Estas são inerentes à gestão de 

negócios, mas lidar com uma grande crise é uma questão 

diferente, visto que um único grande evento, pode desencadear 

cenários de crise que podem ameaçar a continuidade do negócio. 

Assim, as crises expõem os níveis de preparação e a capacidade 

de resposta de uma organização, testando os valores, a liderança 

e a sua reputação em um momento em que não há espaço para 

erros. 

 

2.3.1 Gestão de equipes 

 

Tamayo e Borges (2006) vêm afirmando que o 

desenvolvimento do trabalho em equipe, ajustado ao verdadeiro 

sentido da palavra, todos no mesmo ritmo em prol do 

atingimento dos objetivos, ainda está longe das suas verdades, 

mesmo porque os relatos são de que existe uma grave 

deficiência de competências e engajamentos das gerências de 

todos os níveis. Dizem os autores que cerca de 85% dos 

empregados nos Estados Unidos não são engajados com seus 

empregos, representando um custo anual de 450 bilhões de 

dólares. No Brasil, 24% são engajados, ou altamente produtivos 

e comprometidos em prover valor para suas empresas.  
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 Portanto, fazendo um paralelo com o PIB-BR, 

esse custo se aproximaria de 150 bilhões de reais por ano. 

Assim, compreender a natureza dos diferentes eventos de crise e 

refletir sobre a melhor maneira de lidar com cada um deles 

fazem, cada vez, parte da atuação multifacetada do profissional 

gestor, verdadeiro agente de transformação da cultura 

organizacional, haja vista o trabalho incansável nas 

reestruturações estratégicas. 

 

2.3.2 Cultura organizacional 

 

Um correto esclarecimento do que vem a ser 

“organização e cultura”, é, sem dúvida, um dos fundamentos 

mais importantes para um perfeito entendimento e aplicabilidade 

de culturas inovacionais, sendo a cultura coaching nas 

organizações, a que objetiva ser de grande relevância.  

O autor, Etzioni (1989), diz ser base na organização a 

sua unidade social, em que os objetivos apresentam diversas 

funções. Crê-se em ser a fonte de legitimidade, a qual justifica 

suas atividades para a sociedade. A razão de ser da organização 

parece fazer sentido quando atende aos interesses da sociedade e 

do grupo de interessados na mesma.  

Cultura, por sua vez, objeto desta etapa de estudos, 

conforme relatado por Hofstede (1991) e Locke (2005), é o 

resultado da soma de padrões de pensamentos, sentimentos e 

comportamentos, sendo estes desenvolvidos na sociedade e no 

indivíduo, muito embora que não seja herdada geneticamente. 
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A cultura organizacional retrata a própria vida da 

organização e o comprometimento (engajamento) dos 

colaboradores desta mesma organização, principalmente os que 

fazem parte de sua história, normas e regras, principalmente a 

verdadeira maneira de agir, interagir e de ser. Cada organização 

apresenta uma cultura diferente, de acordo com a sua estrutura, 

ambiente, políticas e práticas de recursos humanos.  

 

2.3.3 Cultura de aprendizagem 

 

Destaca Chiavenato (2010), que, o conjunto de 

significados compartilhados por todos os componentes 

diferenciam uma organização de outra. Também pode ser vista 

como uma forma de interpretação da sua realidade, ou seja, ela 

‘seria a forma institucionalizada de um pensar e um agir que está 

existindo em determinada empresa’.  

Metring (2016) adiciona que a capacidade de 

aprendizagem no ambiente individual e no ambiente 

organizacional é a base para a pessoa criar uma perfeita 

adaptabilidade às mudanças, incorporando novos ‘mindset’ – 

(mentalidade ou programação mental). Conjunto de 

pensamentos e crenças existentes dentro da mente de um 

indivíduo, determinando sentimentos e comportamentos. Novos 

mindset, crê-se, neste trabalho, em uma cultura sempre voltada 

para leituras e aceitação de novos cenários, para, então 

estabelecer novos planos estratégicos, voltados ao crescimento 

das organizações, sejam estas em qualquer segmento da 

economia. 
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2.4 Análise da avaliação de cenários e o modelo SWOT 

 

A leitura de cenários, citada por Porter (2006), se faz 

inevitável e apropriada, parecendo ser de fundamental 

importância para o viés aqui ancorado. Recorda-se, assim, o 

modelo SWOT, segundo ele, criação e desenvolvimento de 

Albert Humphrey, na Universidade Stanford, na década de 1960 

a 1970, e, mais tarde, desenvolvido por Kenneth Andrews e 

Roland Christensen, ambos da Harvard Business School em 

1994, quando lançaram o livro – The concept of corporate 

strategy, cujo modelo avalia dois ambientes: uma avaliação da 

empresa em sua vertente interna, com suas forças e fraquezas e 

outra área de análise das oportunidades e ameaças, estando, aí, 

uma visão externa.  

Conhecer o ambiente interno, prevalece ao gestor estar 

atento ao que ele tem de forte em sua empresa, suas 

competências organizacionais, processos, tecnologia, seus 

recursos humanos, entre outros, bem como visualizar as 

fraquezas, para, então, estabelecer padrões de sustentabilidade.  

O ambiente externo, compreendido com suas 

oportunidades que o mercado, em si, extravasa e, 

particularmente, parecem exigir mudanças, nas quais se o 

empresário tiver condições, recursos, sejam estes os recursos 

humanos, geográficos, demográficos, estruturais, financeiros, 

poderá empreender ações para estabelecer uma vantagem 

competitiva sustentável.  

Ao estabelecer uma leitura sobre as ameaças que estes 

mesmos mercados impõem à economia, ou seja, algo que a 

empresa ainda não tem como adentrar, por não dispor de 
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recursos, já citados, suficientes para um incremento 

organizacional, tais premissas impedem que a empresa crie uma 

vantagem competitiva.  

Embora não se tenha domínio sobre qualquer outra 

coisa, segundo Robbins (2010), que não seja de sua propriedade 

e sobre a própria pessoa, a leitura do cenário externo deve exigir 

dos gestores uma grande dose de competência, para enxergar 

estratégias atenuantes dessas invasões, prevalecendo o senso por 

dias melhores.  

Dessa maneira, voltando ao impacto da Covid- 19 sobre 

as empresas e seus modelos de gestão: ao mercado, como um 

todo, Sowade (2020) diz que o momento exige de todas as 

empresas uma reestruturação nos modelos de gestão, crê-se, até, 

em uma nova forma de trabalho, uma postura diferente e ainda 

mais focada em resultados. Ele aponta que o primeiro passo para 

o gerenciamento dessa crise está no claro discernimento do que 

precisa ser feito e, depois, na "estruturação". Aventa-se, aqui, 

em uma nova imersão na leitura, entendimento e um bom 

diagnóstico do cenário externo e o que fazer para atenuar tais 

invasões.  

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia é o estudo dos métodos. Isto é, o estudo 

dos caminhos para se chegar a um determinado fim. Além de ser 

uma disciplina que estuda os métodos, a metodologia é também 

considerada uma forma de conduzir a pesquisa ou um conjunto 

de regras para ensino de ciência e arte.  
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De acordo com Barreto (1998), a metodologia da 

pesquisa, num planejamento, deve ser entendida como o 

conjunto detalhado e sequencial de métodos e técnicas 

científicas a serem executados ao longo da pesquisa, de tal modo 

que se consiga atingir objetivos, inicialmente propostos e, ao 

mesmo tempo, atender aos critérios de menor custo, maior 

rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informação. 

Assim, este trabalho tem simbiose com consultas 

prévias em noticiários de jornais, sites de buscas, sites de 

referências textuais e uma variedade livros, os quais trouxeram, 

à baila, um legado bibliográfico que se faz premissa nas 

afirmações sobre gestão de crise. 

 

4 EFEITOS DA PANDEMIA NOS PROCESSOS DE 

GESTÃO 

 

É notório que o avanço dessa pandemia, com seu 

agente causador, o novo coronavírus, não deu opção aos estados, 

por mais neoliberais que tenham sido seus governos nos últimos 

30, 40 anos. Alguns estados tiveram que tomar, para si, a luta 

contra o avanço da doença, centralizando em seu Ministério da 

Saúde as informações relativas aos recursos disponíveis, tanto 

no setor público como no setor privado, tais como: leitos, 

materiais, equipamentos e pessoal da área da saúde, planejando 

sua ampliação mediante compra, reconversão de indústrias e 

construção de hospitais de campanha, conclamando os 

aposentados e mesmos os estudantes de medicina a virem ajudar 

na luta contra a pandemia, propiciando aos profissionais da área 

da saúde, que não têm tido descanso nessa luta, serem saudados 
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por sua população agradecida dos objetivos cumpridos pela 

missão da medicina que é tratar de vidas.  

No Brasil, a paralisação parcial ou total das atividades 

não essenciais, atuou e vem atuando, destruindo empregos e 

renda, desfazendo os laços contínuos de que se vale o mercado, 

nas relações entre empresas, bancos e famílias.  

Barbosa (2020) cita que diversas empresas encerraram 

suas atividades por conta da pandemia do novo Coronavírus, até 

os primeiros 15 dias de junho, chegando a 40% de todos os 

negócios que encerraram as atividades, temporária ou em 

definitivo, sendo mais atingidas as de pequeno e médio portes, 

voltadas ao setor de comércio e serviços, alvejando a maior 

parte dos empregos formais e da atividade econômica brasileira. 

 

[...] refere, Barbosa (2020), que 99,2% das 

empresas que fecharam as portas, temporária ou 

definitivamente, por conta da Covid-19 eram de 

pequeno porte. 518,4 mil de 522,7 mil. Outras 

4,1 mil eram empresas de médio porte e 110 de 

grande porte. 

Os dados ainda são bem mais alarmantes: 

continua Barbosa (2020), 86,2% desses negócios 

eram do setor de comércio e serviços. Foram 

49,5%, ou 285,5 mil empresas, no setor serviços. 

E mais 36,7%, ou 192 mil negócios, no 

comércio. O restante era da construção civil 

(38,4 mil) e da indústria (33,7 mil). 

Por conta disso, estima-se que mais de um 

milhão de empresas que continuaram 

funcionando, aderiram à medida do governo que 

permitiu o adiamento do pagamento de impostos; 

34,6% admitiram que precisaram fazer 

demissões e outras 35,6% anteciparam férias dos 

funcionários. Outras 38,4% aderiram ao trabalho 

remoto. 
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5 ALTERNATIVAS EMPRESARIAIS ENCONTRADAS 

PARA MITIGAR A CRISE 

 

A análise desenvolvida por Taleb (2020), constitui uma 

referência salutar para as companhias repensarem na tratativa 

estratégica de suas crises. E a experiência da Covid-19, criando 

um cenário inusitado de anormalidades, tem aumentado a 

probabilidade do surgimento de crises. Para tanto, o momento é 

valioso para se pensar a respeito.  

Bons sistemas de gestão de crises empresariais devem 

ser construídos sobre alguns alicerces principais, os quais serão 

determinantes para a sua eficácia. 

Em primeiro plano pode-se pensar no envolvimento 

ativo da gestão maior, executivos e do conselho de 

administração. Em crises graves, o comando do processo e as 

decisões deverão ser da diretoria executiva da companhia, que 

em muitos casos exige a participação, monitoramento ou mesmo 

condução do próprio conselho de administração. 

Além disso, parece ser fundamental que se estabeleça 

uma área, departamento, que conduza à criação de uma nova 

cultura, um novo ‘mindset’ capaz de estabelecer, de forma 

habitual e constante, o sugerido por Michael Porter, a leitura de 

cenários, para lidar com crises. Elevar o nível racional das 

decisões, sem claro, perder de vista o lado emocional, tende a 

ser um provérbio dos mais excitantes, para uma aplicabilidade 

evolutiva no ambiente corporativo. 
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Nesse particular, a empresa 2 Alianças Transporte e 

Logística Ltda, com sede no Rio de Janeiro, localizada à Rua 

Eurico de Souza Leão, 120 - Manguinhos, CEP: 21041-200, a 

qual tem, este autor, a prestação de serviços de consultoria 

organizacional, com sua filial Pernambuco, situada no Polo 

SUAPE, em conversa por telefone, com seu CEO, sr. César Di 

Sierve, no dia 5 de junho de 2020, o mesmo revelou que entre os 

processos de mitigação para uma gestão eficaz em tempos de 

crise, estão o enxugamento e monitoramento dos custos de 

desperdícios, um bom brainstorming com a equipe, para melhor 

certificação do que é necessário, nos processos, para navegar 

nesse barco em tempos turbulentos, a conscientização de todos 

do que carece ser feito para produzir melhores resultados, o 

respeito aos clientes e colaboradores, claro, amparado pela 

descrição de valores em sua grade de identidade organizacional, 

além de treinamento adequado, são constituintes de um alicerce 

de bom alvitre no gerenciamento de crises.  

A empresa 2 Alianças Transporte e Logística Ltda, ao 

aplicar tais referenciais de mitigação, testemunhou que a 

estabilização dos negócios, bem como um discreto crescimento 

no faturamento foram diagnosticados, passando a ser operante 

um viés de gestão de crise com evolução de sua lucratividade. 

Outro bom motivo para as lideranças se preocuparem é 

gerenciar expectativas, por meio de uma comunicação clara, 

sucinta, convincente e com rapidez da informação, além da 

transparência do comunicado, haja vista que estes pilares geram 

um valor dos maiores exigidos, atualmente nas empresas, trata-

se da confiabilidade, permitindo a continuidade da equipe, em 

sintonia com a cultura da empresa. 
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Para além de aptidões, criatividade e desenvoltura 

pessoal, a gestão de crises é essencialmente uma atividade de 

gestão de processos, que depende de muita organização e 

coordenação. Crê-se que a citação de Cluterback (2010), 

referindo-se ao tema, treinamento adequado, constituindo-se em 

um alicerce de desenvolvimento de pessoas e melhoria de sua 

competência, tem afirmado ser o profissional coach um 

estimulador externo, o qual desperta o potencial interno das 

pessoas, usando uma combinação de métodos, buscando a 

desenvolvimento de indivíduos.  

Max Landsberg (2011) cita, no decorrer do seu livro 

sobre coaching, que cabe ao profissional coach aprimorar, nas 

pessoas, o desempenho e a capacidade de aprender, fornecendo 

feedbacks, estimulando o engajamento próprio, individual, com 

questionamentos eficazes para o delineamento exitoso dos seus 

feitos. Apenas a exposição contínua a cenários realistas poderá 

capacitar profissionais tão diversos para atuarem com eficiência 

nesses contextos. 

Uma outra forma citada de se pensar em uma gestão de 

crises e leitura de cenários de forma constante, deve ter como 

importante o estabelecimento de uma governança que se 

aproxime da maneira como cada companhia se organiza. Quanto 

mais os responsáveis pela gestão do negócio se envolverem 

diretamente, melhores tendem a ser os resultados. 

Outro relato de mitigação em tempos de crise, inserindo 

uma gestão eficaz, Saraiva (2020), sugere que gestores devem 

organizar reuniões regulares com a equipe:  
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diz Saraiva, [...] ao liderar uma empresa o gestor deve 

levar em conta medos e expectativas dos funcionários, e 

tentar trazer respostas possíveis para eles, evidenciando 

uma comunicação eficaz e com ágil. Também se deve 

acompanhar de perto o gerenciamento dos indicadores 

de desempenho, fazendo ajustes necessários. 

Aqui o objetivo será identificar as características 

estruturais que fragilizam o negócio. Esse tipo de análise, em 

meio ao caos e urgência, quase sempre escapa às companhias, as 

quais geralmente não fazem parte das cartilhas de gestão de 

crises. É necessário que essas cartilhas incorporem esta 

dimensão, ao lado das atividades tradicionais do combate à 

crise. 

O momento de pandemia e muito provavelmente pós 

pandemia exigirão lucidez das lideranças, comenta Pantaleoni 

(2020), o qual sugere que o líder tem o dever de entender tudo o 

que acontece e continuará acontecendo por meio das pessoas.  

Embora o trabalho fora do ambiente corporativo e 

dentro das residências, também chamado de ‘home office” não 

pareça novidade, mesmo que ainda insípido, liderar um time 

100% remoto torna-se bastante instigante e desafiador, 

conforme esclarece Rodrigues (2020), o qual verbaliza que são 

imperiosas muita disciplina e muita criatividade, dois platores de 

superação de obstáculos, pois todo líder deveria ter reuniões 

diárias com seus players.  

Esse acompanhamento é fundamental para monitorar o 

andamento dos negócios e o clima entre a equipe, definindo 

ações de engajamento. Não existe fórmula de sucesso, mas o 

êxito passa obrigatoriamente pela presença das lideranças. 

Parece ser um momento de aprendizagem global. 
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5.1 As estratégias de mitigação ao novo cenário 

 

Seguindo citação de Sowade (2020), ele sugere que 

parece ser viável a criação de uma equipe bem treinada, com 

maturidade e expertise em leitura de cenários adversos. Entende-

se, aqui, uma área especializada em todos os seguimentos da 

organização.  

Área essa que pode ser composta por pessoal dos 

diferentes departamentos, com coesão e entendimento interno e 

externo.  

Nessa temática, foi efetuada, também, uma conversa, 

via plataforma ZOOM.us, no dia 14 de julho de 2020, com o 

CEO da BASÃ Transportes, sr. Antônio Basã Júnior, cuja sede 

está no km 78, BR 101, s/n, CEP 54335-000, Jaboatão dos 

Guararapes - PE, com o objetivo de identificar como sua 

empresa vem lidando com a pandemia. Entre outras indagações, 

o Júnior Basã referiu sobre sua gestão eficaz: disse ele que sua 

conduta tem sido ouvir o cliente e o colaborador, em reuniões 

semanais via on-line, e disponibilizar toda uma infraestrutura, 

incluindo um TI avançado em sua residência, usando dos 

predicados do home office. Júnior Basã informa que a área 

comercial teve um impulso forte na produtividade, a qual vem 

sendo apontada como, em alguns casos, até melhor, do que o 

receio em ir ao trabalho e contrair a Covid- 19.  

É essencial que o plano de combate à crise descreva 

como as informações fluirão e que todos confiem nesses dados. 

Solidez nas informações deve reforçar um elemento central do 

planejamento contra crises: a exploração de diferentes cenários e 

como eles podem afetar os negócios no curto, médio e longo 

prazos. O departamento de recursos humanos deve imperar, com 
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maestria, o viés da comunicação efetiva. Grande parte das 

empresas que cresceram, fazendo da crise uma situação de 

oportunidade, tiveram seus cenários lidos com solidez, fazendo 

uma comunicação clara, simples, convincente e, sobretudo, ágil. 

Entender e atender o cliente em suas necessidades, 

sempre será uma estratégia percebida como positiva. Atualizar a 

carteira, trabalhar a prospecção de novos clientes, otimizar o 

relacionamento, realizando brainstorming com os mesmos, na 

tentativa de buscar um entendimento do que é importante para 

ele uma parceria bem-sucedida, serão sempre posicionamentos 

de forte impacto.  

Buscar uma forma de otimização dos processos 

internos, uma logística efetiva, sem atrasos, ajustando as 

alocações dos clientes para otimizar os lucros sobre as receitas 

de curto prazo ou para cumprir os termos contratuais. Um bom 

diálogo com os fornecedores, clientes, estabelecendo acordos de 

prazos e valores, que sejam bons tanto para a empresa quanto 

para eles. 

 

5.2 Comunicação interna 

 

Parece ser um dos desafios maiores do trabalho em 

home office o estabelecimento de uma comunicação interna 

eficiente, devendo utilizar-se das mais variadas plataformas de 

webconference. Assim, sempre é bom padronizar um tempo para 

conversar com cada colaborador, individualmente, sobre 

assuntos pessoais, como ele está lidando com o cenário e, caso 

necessário, uma reflexão mais prolongada, eliminando dúvidas e 

ouvindo sugestões. 
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Por fim, vale dispor de todas as ferramentas 

tecnológicas e infraestrutura necessárias para a prestação do 

home office, otimizando, ainda, o relacionamento. O uso de 

armazenamento de dados, em nuvem, parece se fazer sugestivo, 

uma vez que todos terão facilidade de acesso, ampliando o 

horizonte comunicacional.  

 

5.3 Estar presente em todos os momentos 

 

Clutterbuck (2010), relata que estar presente se faz 

necessário em qualquer momento, mesmo distante. Assim, é 

necessário que se esteja acompanhando o desenvolvimento de 

todos, seja individualmente ou como equipe. Em tempos de 

isolamento social ou lockdown, parece ser de fundamental 

importância o compartilhamento, com o time, dos principais 

acontecimentos. As videoconferências, diferentemente de áudios 

ou textos, são mais humanizadas, além de permitirem uma 

melhor interação entre todos. 

 

5.4 Estar atento às mudanças de comportamento dos 

profissionais 

 

Todas as pessoas são diferentes umas das outras, o que 

reflete no comportamento, também, com maneiras distintas, 

diante de uma mesma situação, seja na vida pessoal, em 

sociedade ou na profissional, tudo isso tende a ser normal as 

divergências comportamentais, resvalando que alguns 

colaboradores paralisem ou se sintam desmotivados com o 

trabalho remoto, resistindo, assim, às mudanças de paradigmas. 
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A única certeza que se tem, no momento, é que se deve 

tentar a mudança, sendo essencial que o RH consiga transmitir 

aos gestores e colaboradores. Para tanto, todos devem ser 

informados de tudo, sendo orientados a cada nova determinação 

e acompanhados ao longo do processo de mudança. 

Analisar os indicadores de desempenho dos 

colaboradores, é uma medida assertiva, mesmo porque fica mais 

fácil elaborar estratégias e ações de acordo com cada perfil 

comportamental, trabalhando na reversão de situações negativas 

e no aumento da produtividade da equipe. 

 

5.5 Reconhecimento dos colaboradores 

 

O reconhecimento por parte dos gestores sobre o 

desempenho dos seus colaboradores, parece ser um tema bem 

próprio ao momento de crise. Mesmo distante, vale elogiar as 

ideias e projetos dos colaboradores, além de oferecer prêmios e 

bonificações diante de desempenhos diferenciados.  

Nesse sentido, mesmo com tantas transformações 

ocorrendo na sociedade devido à crise, como o lockdown, 

isolamento social, vão sempre existir muitas ações estratégicas 

que o RH pode elaborar, objetivando a manutenção dos 

colaboradores motivados e engajados, independente da realidade 

que o país ou a empresa esteja enfrentando. 
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5.6 A saúde mental dos colaboradores 

 

Todo o segmento organizacional sofreu com o impacto 

do Coronavírus nos ambientes corporativos. As mudanças foram 

drásticas e causaram sérios problemas na saúde mental dos 

colaboradores. Quem está trabalhando de casa precisa 

estabelecer uma nova rotina, já os que estão nas ruas, atendendo 

em supermercados, farmácias e hospitais, precisam lidar com o 

medo constante de ser contaminado e de contaminar seus entes 

queridos. 

O distanciamento social é o ponto que necessita de 

maior atenção em relação à manutenção da cultura 

organizacional diária. Por isso, é preciso promover a interação 

dos colaboradores, mesmo que virtualmente, para que o vínculo 

entre eles não seja enfraquecido. 

A incerteza sobre o futuro é um ponto que gera muita 

preocupação, afetando a saúde mental dos colaboradores. Uma 

das formas de amenizar o problema é a preservação da 

transparência das informações. Manter um espaço oficial para as 

comunicações faz com que a empresa proporcione uma sensação 

de segurança maior, gerando efeitos positivos em todo o time. 

 

5.7 As demissões no ambiente de trabalho 

 

O impacto que as demissões causam no clima 

organizacional sempre é muito desarmonioso, mesmo porque a 

maioria das empresas não realizam avaliações periódicas e nem 

tampouco trabalham pontos de melhoria do colaborador. Por 
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mais que aqueles que ficam tenham o benefício de não terem 

sido cortados, eles perderam pessoas próximas em seus times e, 

até mesmo, amigos. É normal que haja um processo de luto a ser 

administrado, exigindo, novamente, a necessidade de valorizar o 

ser humano em todas suas instâncias, sociedade, pessoal e 

carreira, mantendo um ambiente organizacional positivo e 

esperançoso, sendo uma das formas mais eficientes de combater 

os impactos do coronavírus na saúde da empresa como um todo. 

Por isso, é preciso atenção ao gerir pessoas durante o 

isolamento social e em qualquer momento de crise. O 

departamento de Recursos Humanos deve estar atento aos 

impactos psicológicos e auxiliar os colaboradores a conciliar 

vida profissional e pessoal em um mesmo ambiente. 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O que se conclui, neste Artigo, é que a inclusão de uma 

cultura inovacional, aliás, respondida por Cotta (2010), é 

possível dizer que é um processo, no qual o ambiente inovador, 

seja ele até mesmo uma disrupção de cenários, o profissional 

coach parece ser uma alternativa bem projetada, além da 

consultoria, quando da identificação dos objetivos e definição de 

ações para realizá-los.  

Quanto às vantagens da implantação de uma cultura 

inovacional, a que mais se destaca é que a utilização das 

ferramentas de novos mindset pode acelerar o desenvolvimento 

dos funcionários que compõem a organização, o próprio 

desempenho e, claro, o crescimento de todos na empresa tende a 

ser maior, provocando alcance dos objetivos e metas. Os autores 
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Macarenco e Zamora (2011), dizem que é possível atribuir 

grande parte do sucesso dos indivíduos a uma nova cultura 

organizacional implantada. 

Os relatos esboçados aqui, bem como as sugestões 

apresentadas para a melhoria, entendimento e desenvolvimento 

de uma nova cultura, seja com pacientes que conseguem 

internação em um hospital e ficam à espera de tratamento 

adequado em uma cadeira de recepção, ou com usuários que 

recebem atendimentos em um posto de saúde sem estruturas 

para receber pacientes graves.  

O progressivo fechamento de leitos públicos, em 

inúmeros hospitais, as ausências de concursos públicos e uma 

carreira de Estado para os trabalhadores de saúde, contribuíram 

para o caos progressivo que se observa no Brasil. 

Quanto antes houver uma ação mais forte, mais 

rapidamente o País estará pronto para lidar com a crise e pós 

crise, entendendo que indústrias e serviços têm a necessidade 

imperiosa de continuar operando.  

A definição de prioridades alinhadas aos valores e 

propósitos da companhia é o primeiro passo que o líder deve dar 

em momentos de crise. Ampliar a priorização às pessoas, sendo 

a primeira medida a ser adotada, contemplando segurança e 

saúde dos colaboradores. 

Medidas de continuidade dos negócios vêm na 

sequência das ações. Líderes precisam conseguir enxergar e 

atuar de forma 360º, considerando todo o entorno e com visão 

sistêmica elevada, fazendo conveniência a construção de um 

comitê de crise. 
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A transparência e a proximidade também são elementos 

fundamentais na pauta de liderança. O trabalho como um todo 

há de funcionar, sendo fundamental que o líder seja acessível, 

independentemente da situação, e, ao mesmo tempo, direto nas 

interações com todas as pessoas. 

O processo de entendimento das organizações depende 

fundamentalmente de uma mudança da cultura organizacional, e 

tem início na mudança da cultura estratégica, na qual, 

necessitando da participação de todos, citado, inclusive por 

Freitas (2007), quando apontam que não há possibilidade de 

mudanças significativas e duradouras sem que antes se altere a 

cultura organizacional, com movimentos das lideranças, para 

que seja possível observar as alterações nos processos.  

Ressalta-se, aqui, a viabilidade de outras pesquisas no 

campo da gestão estratégica de pessoas, visando o entendimento 

mais apurado do impacto do engajamento e do 

comprometimento nos resultados da empresa, principalmente na 

visualização e entendimento dos cenários interno e externo ao 

ambiente organizacional, bem como os reais motivos que 

diminuem o desempenho de todos na empresa e de que maneira 

essa nova arquitetura estratégica corporativa deve ser implanta e 

entendida no momento pós pandemia; como a comunicação 

pode melhorar ou otimizar resultados; coaching como 

ferramenta de entendimento nas novas metodologias 

empresariais. 
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RESUMO 

 

O presente texto objetiva demonstrar os resultados da pesquisa 

realizada sobre as novas práticas adotadas pelos docentes da 

FOCCA — Faculdade de Olinda, bem como a sua rotina diária 

em tempos do novo coronavírus, no intuito de contribuir para 

que os gestores da Instituição e dos Cursos envolvidos na 

investigação, possam realinhar planos e programas de ensino 

para um futuro cenário incerto e inseguro. A coleta de dados foi 

realizada através de formulário eletrônico, pela Internet, nos 

meses de abril e maio de 2020, com participação aberta e 

opcional para os docentes dos cursos de Administração, 

Ciências Contábeis e Letras, com universo de respondentes 

estimado em 37 professores. Desses, 31 responderam ao 

questionário totalizando uma participação de 81% do universo 

pesquisado. Os resultados indicam que os professores 

precisaram se “reinventar”, adotando procedimentos da 

educação a distância, em que a maioria não tinha experiência 

comprovada. 
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Palavras-chave: Coronavírus. Covid-19. Isolamento Social. 

Prática Pedagógica. Pesquisa Acadêmica. 

  

 

ABSTRACT 

  

 

The present text aims to demonstrate the results of the 

undertaken research about the new practices adopted by the 

professors of FOCCA – Faculty of Olinda, as well as their daily 

routine in times of the new coronavirus. The purpose is to 

contribute with the managers of the Institution and Courses 

involved in the investigation so that they can realign teaching 

plans and programs for an uncertain and insecure scenario. The 

data collection was accomplished through an electronic form, on 

Internet, in the months of April and May, 2020, with open and 

optional participation for professors of Management, 

Accounting Sciences, and Letters courses, with an estimated 

universe of 37 respondents.  From these, 31 answered the 

questionnaire totalizing a participation of 81% of the universe 

searched. The results indicate that the professors needed to 

“reinvent” themselves by adopting procedures of distance 

education in which the majority did not have proven experience. 

 

Keywords: Coronavirus. Covid-19. Social Distancing. 

Pedagogical Practice. Academic Research. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O dia 16 de março de 2020 será uma data inesquecível 

para todos os docentes do ensino superior que atuam na FOCCA 

– Faculdade de Olinda, principalmente aqueles que, há décadas, 

vinham desenvolvendo suas práticas pedagógicas na modalidade 
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presencial. Nessa data, em sintonia com as orientações 

governamentais, todas as aulas presenciais foram suspensas, 

com a recomendação de que fossem ministradas, a partir de 

então, de forma “remota”! O que isso veio a significar na vida 

de estudantes e professores, bem como as estratégias criadas e 

os efeitos na vida desses atores é o objetivo desse texto. 

Como se sabe, o que provocou tamanha e repentina 

mudança teve origem em uma pandemia que os ‘carnavais da 

vida’ preferiram ignorar. Recentemente, a Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS) – escritório regional da 

Organização Mundial de Saúde (OMS) –foi alertada sobre 

vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de 

Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de um novo 

tipo de coronavírus que não havia sido identificado antes em 

seres humanos (OPAS, 2020). Essa emergência no campo da 

saúde, que teve início como uma epidemia, viria a se tornar uma 

pandemia, atingindo profissionais do mundo inteiro, entre esses 

os professores, afetando seus empregos, seu modo de vida e, 

principalmente, suas práticas pedagógicas de forma imediata, 

pois nada disso foi previsto, como afirmam Freitas, Napimoga e 

Donalisio (2020, p. 1) em referência à Covid-19: “não existiam 

planos estratégicos prontos para serem aplicados a uma 

pandemia de coronavírus – tudo é novo”. No entanto, para 

alguns teóricos da saúde, essa nova pandemia poderia ter sido 

prevista. Matos (2018), por exemplo, afirma que alguns 

epidemiologistas defendiam a ideia de que a previsão de uma 

nova pandemia se assemelharia ao processo da previsão do 

tempo, ‘governada’ por sistemas caóticos, e sugeriu 

determinadas ações preventivas que, tudo leva a crer, não foram 
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seguidas pelas lideranças políticas governamentais de vários 

países. 

Diante dessa nova realidade, os docentes de todos os 

níveis de ensino, tanto na Rede Pública como na Rede Privada, 

viram-se compelidos a mudar suas estratégias docentes, 

passando a utilizar recursos tecnológicos que, apesar de já 

estarem disponíveis há bastante tempo, eram desconhecidos pela 

maioria desses professores. Além disso, esses docentes viram-se 

obrigados a permanecer “em casa”, em um isolamento social 

nunca antes vivido. Por tudo isso, o objetivo do presente texto é 

demonstrar as novas práticas adotadas pelos docentes da 

FOCCA, bem como a sua rotina diária em tempos do novo 

coronavírus, no intuito de contribuir para que os gestores da 

instituição e dos cursos envolvidos na pesquisa, possam 

realinhar planos e programas de ensino para um cenário futuro 

incerto e inseguro. 

 

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Metodologicamente, preferiu-se classificar a pesquisa 

conforme recomenda Zanella (2009), de acordo com o problema 

a esclarecer, os objetivos e os instrumentos de coleta de dados. 

Dessa forma, a pesquisa pode ser considerada como qualitativa, 

na medida em que procurou obter opiniões dos docentes e, ao 

mesmo tempo, quantitativa, na medida em que grande parte das 

respostas foram explicitadas em gráficos e percentuais. Também 

tratou-se de uma pesquisa descritiva, uma vez que seus objetivos 

visaram apenas mostrar uma realidade de momento e, por fim, é 
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um típico estudo de caso, na medida em que apenas os docentes 

da instituição foram alcançados pela investigação. 

Os sujeitos de pesquisa, bem como o instrumento de 

coleta de dados, foram obtidos com amostras diferentes em 

função dos cursos objeto do estudo, conforme a seguir se 

especifica: 

 

• 1ª pesquisa: coleta de dados através de formulário 

eletrônico, pela Internet, nos dias de 29 e 30/04/2020, com 

participação aberta e opcional para os docentes dos cursos 

de Administração e Ciências Contábeis, com universo de 

respondentes estimado em 27 professores. Nesse caso, 21 

docentes responderam ao questionário, perfazendo 78% 

do total dos docentes dos dois cursos.  

• 2ª pesquisa: coleta de dados através de formulário 

eletrônico, pela Internet, nos dias 14 e 15/05/2020, com 

participação aberta e opcional para os docentes do curso 

de Letras, com universo de respondentes estimado em 10 

professores, ou seja, 100% do curso. 

 

Os dados coletados foram tratados automaticamente 

pelo site que disponibiliza o questionário eletrônico – 

Formulário Google –, sendo apresentados sob a forma de 

gráficos no formato de “pizza”, com exceção para a pergunta 

aberta, que lista os depoimentos dos docentes. 
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3 IDENTIFICANDO OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A experiência acadêmica dos docentes pesquisados está 

associada à sua faixa etária. Fundamental seria identificar a 

idade média dos professores, uma vez que a sua dedicação ao 

ensino, na forma presencial, provavelmente influenciaria 

enormemente na sua capacidade de absorver a mudança de 

novas práticas e, principalmente, adaptar-se aos apetrechos 

tecnológicos que se avizinhava. 

Nos cursos de Administração e Ciências Contábeis, por 

exemplo, 76,1% dos docentes possuem mais de cinquenta anos 

(fig. 1), sinalizando para uma possível maior dificuldade em 

mudar suas práticas de presenciais para “remotas”, pois como 

sugerem Casadei, Bennemann e Lucena (2019, p. 196),  

 

deve-se levar em consideração que a inclusão digital dos 

idosos compreende um processo diferente, quando 

comparados a crianças e jovens adultos, já que 

geralmente os idosos necessitam de tempo maior para 

manusear e assimilar as funcionalidades dos 

dispositivos tecnológicos. 
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Fig. 1 Faixa Etária dos Docentes de  

Administração e Contábeis 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Fig. 2 Faixa Etária dos Docentes do  

curso de Letras 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Ao contrário dos docentes de Administração e 

Contábeis, os professores do curso de Letras, em sua maioria 

(60%), possui menos de cinquenta anos (fig. 2). No entanto, o 

fato de que 40% deles estarem acima dessa faixa etária, indica 

pelo menos que não são – como seus alunos – “nativos digitais”, 

mas, essencialmente, estão classificados como “imigrantes 

digitais”, no dizer de Marc Prensky (2001). Nesse sentido, 

torna-se importante evidenciar que, como adverte Prensky 

(2001), nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos de hoje 

não são os mesmos para os quais o nosso sistema educacional 

foi criado. Já os “imigrantes digitais” aprendem – como todos 

imigrantes, alguns mais do que os outros – a adaptar-se ao 

ambiente, mantendo, em certo grau, o seu “sotaque”, que é o seu 

pé no passado. 

Como veremos mais adiante, em seus depoimentos, 

todos os docentes dos três cursos investigados evidenciam as 

dificuldades encontradas, tanto com respeito às mudanças na 

forma de transmitir os seus conhecimentos, quanto na 

ambientação com as tecnologias disponibilizadas para o ensino a 

distância – denominadas aqui de “aulas remotas”.  

 

4 USANDO APLICATIVOS ATÉ ENTÃO POUCO 

CONHECIDOS 

 

Como já citamos anteriormente (CALADO, 2004), os 

professores agora também são alunos, pois a tecnologia, para 

muitos deles, é um fato inesperado e surpreendente. No entanto, 

como recomenda Morin (2002, p. 30), ao descrever o erro e a 

ilusão como as cegueiras do conhecimento, “quando o 

inesperado se manifesta, é preciso ser capaz de rever nossas 
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teorias e ideias, em vez de deixar o fato novo entrar à força na 

teoria incapaz de recebê-lo.” Nesse sentido, visando 

compreender suas estratégias, procurou-se saber que tipo de 

“aplicativo” estavam usando em suas “aulas remotas”. A 

maioria absoluta decidiu utilizar o “Zoom” conforme 

demonstram a Fig. 3 – docentes de Administração e Ciências 

Contábeis (90,5%) e Fig. 4 – docentes do curso de Letras (70%). 

A respeito desse aplicativo, vale a pena salientar que trata-se de 

um serviço de videoconferência baseado em nuvem, que se pode 

usar para se encontrar virtualmente com outras pessoas – por 

vídeo ou somente áudio ou ambos, durante a realização de bate-

papos ao vivo – além de permitir gravar essas sessões para 

visualização posterior. No entanto, convém salientar algumas 

particularidades desse aplicativo, conforme advertem Tillman e 

Willings (2020, p. 4),  

 

O Zoom permite sessões de bate-papo individuais que 

podem se transformar em chamadas de grupo, sessões 

de treinamento e webinars para públicos interno e 

externo e videoconferências globais com até 1.000 

participantes e até 49 vídeos na tela. O nível gratuito 

permite reuniões individuais ilimitadas, mas limita as 

sessões de grupo a 40 minutos e 100 participantes. 
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Fig. 3 Aplicativos Usados nas Aulas Remotas 

(Administração e Ciências Contábeis) 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Fig. 4 Aplicativos Usados nas Aulas Remotas 

(Curso de Letras) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Dessa forma, os docentes que não possuem ‘assinatura’ 

do aplicativo veem suas aulas limitadas a 40 minutos, a não ser 

que agendem várias reuniões no mesmo dia – o que pode ficar 

cansativo para quem delas participem. Por outro lado, não 

sabemos ao certo os efeitos dessa nova “metodologia” de ensino 

em despertar o interesse do alunado, pois quando perguntados 

sobre a “participação” dos seus alunos nessa nova modalidade 

de aula, as respostas foram bastante diferentes entre os três 

cursos analisados. Para os docentes de Administração e Ciências 

Contábeis (Fig. 5), 38,1% afirmaram que “só aparecem aqueles 

realmente interessados”, enquanto para apenas 14,3% há uma 

participação de seus alunos acima de 70%. Esses dados diferem 

significativamente das respostas dos docentes do curso de Letras 

(Fig. 6) onde 70% afirmaram que os seus alunos têm uma boa 

“participação”.  
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Fig. 5 Participação dos Alunos nas Aulas Remotas (Administração e 

Contábeis) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Fig. 6 Participação dos Alunos nas Aulas Remotas (Curso de 

Letras) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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  Interessante é observar que a utilização de apenas uma 

ferramenta para transmitir o conhecimento possa vir a ter um 

forte efeito na motivação dos alunos em receber a informação, 

conforme nos adverte Marcos Masetto (2000, p. 145):  

 

As técnicas precisam ser escolhidas de acordo com o 

que se pretende que os alunos aprendam. Como o 

processo de aprendizagem abrange o desenvolvimento 

intelectual, afetivo, o desenvolvimento de competências 

e de atitudes, pode-se deduzir que a tecnologia a ser 

usada deverá ser variada e adequada a esses objetivos. 

Não podemos ter esperança de que uma ou duas 

técnicas, repetidas à exaustão, deem conta de incentivar 

e encaminhar toda a aprendizagem esperada. 

As razões dessa divergência de participação dos alunos 

entre os cursos não foram esclarecidas pela pesquisa; no entanto, 

é bem provável que o tamanho das turmas tenha influência 

direta nessa distorção, uma vez que as turmas de Administração 

e Contábeis são, historicamente, mais numerosas do que as 

turmas dos cursos de Letras – pelo menos na FOCCA. De 

qualquer forma, os esforços dos docentes, mesmo depois desses 

tempos de pandemia, deverão ser bem maiores dos que até agora 

foram, porque, como lembra Tori (2017, p. 33), “para educar é 

necessário quebrar barreiras e reduzir distâncias”, e ao escolher 

ferramentas e estratégias de ensino atualmente disponíveis, os 

professores finalmente entendam que “esse é o caminho para 

uma educação transformadora e sintonizada com as demandas 

da sociedade pós-moderna, uma educação sem distância.”   
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5 AVALIAÇÃO DO APRENDIZADO COMO UM NOVO 

DESAFIO 

 

Outro aspecto levantado pela pesquisa reportou-se ao 

processo de avaliação do aprendizado do alunado, por parte dos 

docentes, nesse novo contexto de ensino-aprendizagem. Nesse 

sentido, procurou-se saber qual o tipo de prova elaborado pelo 

professor, que estratégias foram usadas para compor a nota final 

da unidade e, finalmente, de que forma a avaliação foi enviada 

para o alunado. 

Interessante notar que, quando perguntados quanto ao 

tipo de prova que aplicaram diante dessa nova realidade, 28,6% 

dos docentes de Administração e Ciências Contábeis disseram 

que “não fizeram provas, tendo considerado apenas as tarefas 

exigidas” a partir dos conteúdos ministrados (Fig. 7), igualmente 

seguidos pelos docentes do curso de Letras (Fig. 8), em que 20% 

afirmaram ter adotado a mesma modalidade de avaliação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Tipo de Prova Aplicada 

(Administração e Contábeis) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Essas respostas ficam plenamente corroboradas quando, 

ao serem questionados sobre outras formas para “compor a nota 

do aluno”, responderam que utilizaram uma “mistura de 

participação nas ‘aulas remotas’, na entrega das tarefas pedidas e 

nos ‘trabalhos’ feitos em equipe”. Assim se posicionaram 47,6% 

dos docentes de Administração e Ciências Contábeis (Fig. 9) e 

90% dos docentes do curso de Letras (Fig. 10). 

Essa forma de avaliação, entendida como somativa, 

está coerente com a prática utilizada em cursos on-line. Como 

nos ensina Oliveira (2015, p. 362),  

 

É preciso reconhecer que as ações somativas são as 

mais amplamente empregadas nos cursos on-line, tanto 

no meio empresarial quanto no acadêmico. Quando 

alguém utiliza as palavras “prova”, “teste”, “exame”, 

entre outras, está se referindo, na maior parte das vezes, 

a essa modalidade avaliativa. 

 

Fig. 8 Tipo de Prova Aplicada  

(Curso de Letras) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Fig. 9 Composição da Nota 2ª Unidade 

(Administração e Contábeis) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Fig. 10 Composição da Nota 2ª Unidade 

(Curso de Letras) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Uma preocupação implícita na pesquisa estava 

relacionada com as dificuldades do alunado em acompanhar as 

“aulas remotas”, pressupondo-se que a maioria dos nossos 

discentes não dispõem de recursos tecnológicos suficientes – 

incluindo-se aí desde computadores até sinais adequados de 

internet. Nesse sentido, procurou-se saber dos docentes 

pesquisados, qual a forma que utilizaram para enviar a avaliação 

aos seus alunos. A análise das respostas permite identificar uma 

divergência significativa entre os dois cursos. Enquanto 42,9% 

dos professores dos cursos de Administração e Ciências 

Contábeis afirmaram ter enviado a avaliação para o e-mail 

individual de cada aluno – via Portal Institucional – e 23,8% 

para o e-mail da turma (Fig. 11), os docentes do curso de Letras, 

em sua maioria (60%), afirmaram ter utilizado o Classroom para 

enviar a avaliação. Importante considerar o fato de que uma 

parcela significativa dos docentes, nos dois cursos, afirmou que 

consideraram “os trabalhos solicitados” para atribuir a nota da 1ª 

unidade – 23,8% em Administração e Ciências Contábeis (Fig. 

11) e 20% no curso de Letras (Fig. 12). 
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Fig. 11 Forma de Envio da Avaliação 

(Administração e Contábeis) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Fig. 12 Forma de Envio da Avaliação 

(Curso de Letras) 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
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6 DEPOIMENTOS: O CHOQUE COM A NOVA 

REALIDADE 

 

 Diante da necessidade que tiveram todos os docentes da 

FOCCA, pelos menos aqueles que atuam nos cursos objeto da 

presente pesquisa, de se adaptarem rapidamente a uma nova 

forma de estruturar as suas aulas, bem como ministrar seus 

conhecimentos, nesse tempo de isolamento social, não é exagero 

afirmar que os “professores agora tornaram-se alunos”! Isso 

porque, acostumados às aulas presenciais, amparadas em textos, 

slides e lousa, além de serem recheadas por atos, atitudes e 

gestos, muitas vezes espalhafatosos, tinham que abandonar a 

tudo para “aprender” a lidar com novas tecnologias a serviço do 

ensino e, principalmente, ficarem ‘perto’ de seus alunos, embora 

‘distantes’. Estavam, sem querer, entrando no mundo da 

“educação sem distância”, no dizer de Romero Tori (2017). 

Na presente pesquisa, solicitou-se então aos docentes 

que, em espaço livre, expusessem suas inquietudes e 

dificuldades. Muitas foram as contribuições. No entanto, para 

início de conversa, talvez a que mereça nossa primeira reflexão 

está no contundente depoimento que expressa nossas fraquezas 

embutidas: “Esse é o momento de boa oportunidade para que 

todos os professores repensem suas práticas pedagógicas, 

principalmente o uso de tecnologia nas aulas presenciais e 

critérios de avaliação do aprendizado”. 

Vale a pena salientar que o docente não se refere ao 

ensino a distância (EAD), mas, ao contrário, conclama para que 

utilizemos as tecnologias – há muito tempo disponíveis – em 

nossas “aulas presenciais”, quando elas um dia voltarem a 

acontecer. E essas “tecnologias” a que se refere o professor, não 
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são poucas, sendo quase todas são acessíveis a um simples click 

no celular e, portanto, podem (e devem) ser utilizadas em 

componentes curriculares específicos de quaisquer cursos. No 

Quadro I, por exemplo, listamos alguns direcionados aos cursos 

de Administração e Ciências Contábeis e, no Quadro II, listamos 

alguns aplicativos de interesse dos estudantes e docentes do 

curso de Letras. 

 

Quadro I – Aplicativos para o curso de Administração e 

Ciências Contábeis 

Aplicativo Aplicabilidade 

CONTÁBIL Cálculos para pagamentos de CLT, INSS, etc. 

WHEN I WORK 

Compartilhamento de informações da 

empresa - como compromissos, dados e 

reuniões - diretamente com seus funcionários. 

SIMULADOR DE 

IMPORTAÇÃO 

Calcula os custos de importações de 

determinadas mercadorias do exterior. 

XE CURRENCY 

Cotações de moedas e informações sobre 

taxas, troca de câmbio particular, tudo em 

tempo real. 

ZEROPAPER 

Registra todas as demandas financeiras e 

gastos, o que facilita imensamente na hora de 

fazer o fluxo de caixa. 

BILLS 
Organiza e classifica contas por categorias, 

calendário de pagamentos, etc. 

PAI 

Informações sobre preço médio de 

mercadorias, custo tributário, controle de 

estoque, fluxo de caixa e projeção de custos. 

MICROSOFT PROJECT 
Gerenciamento de projetos de qualquer 

natureza. 

Fonte: Adaptado de Unidbsco (2018) 
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Quadro II – Aplicativos para o Curso de Letras 

 

Aplicativo Aplicabilidade 

ARTES E 

LITERATURA 

Aborda os principais elementos para a compreensão da 

Língua Portuguesa: processos de formação literária, 

estudo do texto literário, concepções artísticas, 

procedimentos de construção e muitos outros aspectos 

linguísticos importantes para a língua portuguesa. 

INGLÊS PARA 

INICIANTES 

Curso de inglês que consiste em aulas e cada aula 

consiste em exercícios. Abrange 2.500 palavras inglesas. 

VOCABULÁRIO 

ORTOGRÁFICO 

DA LÍNGUA 

PORTUGUESA 

(VOLP) 

Criado pela famosa Academia Brasileira de Letras (que 

é composta de escritores renomados e é o principal 

órgão que protege e incentiva nossa língua no Brasil e 

no mundo) o VOLP é considerado um dos melhores 

aplicativos para smartphones e tablets para estudar 

gramática e está de acordo com o novo Acordo 

Ortográfico. 

QUIZ DE 

PORTUGUÊS 

Indicado para todos, alunos, professores e curiosos, mas 

é perfeito para aqueles que querem conhecer a Língua 

Portuguesa, porém não conseguem aprender pelo 

método tradicional e metódico. 

DICIONÁRIO 

SINÔNIMOS 

OFFLINE 

Muito útil para pessoas que utilizam as palavras escritas 

como recurso, tanto no trabalho quanto no estudo, 

diariamente, já que possibilita o enriquecer de um texto 

evitando repetições, o aplicativo fornece, após uma 

rápida busca, sinônimos para a palavra que você deseja 

usar. 

VERBOS 

PORTUGUESES 

Desenvolvido para, além de auxiliar estudantes de todos 

os níveis, ajudar viajantes pelo Brasil, Portugal, Angola 

e todos os outros países que possuem a Língua 

Portuguesa como idioma oficial. 

PRODEAF 

Voltado para facilitar a comunicação e a inclusão de 

deficientes auditivos. Os softwares traduzem texto e voz 

em português para Libras – Língua Brasileira de Sinais. 

O app também realiza traduções inversas, caso você 

reproduza o sinal em Libras ele o transforma em texto e 

voz. 

Fontes: Adaptado de Google Play (2020); Cissamagazine (2019); Fundação 

Vivo (2018). 
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À propósito, não é demais advertir que esses 

aplicativos, principalmente porque são acessíveis com um mero 

click no celular, como dito antes, já devem ser do conhecimento 

de grande parte dos nossos alunos – que são “nativos digitais” –, 

ao contrário dos nossos docentes – considerados “imigrantes 

digitais”.  

Outro depoimento que também nos chama a atenção, se 

considerarmos o fato de que grande parte dos docentes 

participantes da presente pesquisa está acima de 50 anos: “Esse 

momento me fez perceber que, apesar da idade, ainda tenho 

garra para enfrentar as dificuldades que surgem. Me senti 

jovem outra vez”. 

Essa fala do professor, a nosso ver, contém duas lições: 

a primeira é que a idade cronológica não deve ser um impeditivo 

para se enfrentar desafios e, a segunda, é que a jovialidade pode 

ser, apenas, uma questão de “estado de espírito”.  

Quanto à primeira lição, verificamos que, de fato, no 

mundo capitalista em que vivemos, no qual a produtividade – 

identificada essencialmente como quantitativa – é vista como 

uma meta para se medir a utilidade dos seres humanos, quase 

sempre desconhece a indispensável contribuição de pessoas 

“mais experientes” nas diversas áreas profissionais. Marques e 

Pachane (2010, p. 479), nos chamam atenção para isso: 

 

A sociedade determina, segundo interesses 

convencionados, o lugar e o papel do idoso. O critério 

de idade não é o único usado por ela, mas reúne em si 

justificativas para a não valoração e não emancipação 

desse ator social. Tais justificativas atrelam-se aos 

arranjos sociais elaborados pela lógica do capital e seu 

centro de interesses, pautado pela produtividade e 
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retorno econômico, que descartam aqueles que estão à 

margem desse quadro, entre eles, os idosos. 

No entanto, no campo da educação, essa 

“produtividade” certamente está diretamente ligada à 

experiência docente. Não é à toa que, por ocasião da elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) – o plano 

estratégico das instituições de ensino superior para cinco anos –, 

o próprio Ministério da Educação exige que se informe o tempo 

de experiência docente no ensino superior. Tal indicador 

expressa a importância dada aos anos de ensino e mostra 

claramente ser impossível que um docente com mais de 15 anos 

em sala de aula venha a ser um jovem de 25 anos, expressando 

os padrões de “jovialidade” aceitos pela sociedade.  

Quanto à segunda lição embutida no depoimento do 

professor, comungamos com o poeta inglês Samuel Ulman ao 

afirmar que a juventude não é uma época da vida, é um estado 

de espírito, pois entendemos que o estado em que as pessoas se 

sentem, independe da sua idade cronológica. No entanto, esse 

“estado de espírito” dependerá de vários fatores que influenciam 

diuturnamente a vida de todos nós, incluindo aí eventos não 

programáveis – como foi o caso dessa pandemia – que afetam 

positivamente ou não as nossas emoções. Vianna, Bacha e 

Santos (2007), durante o IV Simpósio de Excelência em Gestão 

e Tecnologia, realizado em Santa Catarina nos dias 22 a 24 de 

outubro de 2007, nos ensinam sobre isso:  

 

O estado de espírito (ou a forma como se sente ou o 

bem-estar subjetivo) tem indicadores cognitivos e 

emocionais. Entre os cognitivos estão a satisfação 

global com a vida e a satisfação referenciada a domínios 
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(saúde física e cognitiva, sexualidade, relações sociais, 

familiares e espiritualidade); os emocionais envolvem 

medidas dos estados afetivos positivos e negativos. 

 

 No caso em análise, o professor se viu estimulado a 

reagir, diante da necessidade de construir “novas” relações 

sociais, enfrentando uma urgente adversidade que lhe deu forças 

para enfrentar obstáculos e contratempos, apesar da idade 

cronológica. Em resumo, talvez os professores, no fundo, 

saibam que nunca se envelhece quando se é sábio. Talvez 

guardem na memória o ensinamento de Shakespeare, no diálogo 

entre o bobo da corte e o rei Lear, de que “Tu não devias ter 

ficado velho antes de ter ficado sábio”. Os professores 

experientes devem ter aprendido a lição do dramaturgo inglês! 

  

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados da pesquisa indicam que os professores 

precisaram se “reinventar”, adotando procedimentos da 

educação a distância, onde a maioria não tinha experiência 

comprovada. Em resumo, esse estudo permite concluir que: 

 

• A maioria dos nossos docentes são considerados 

“imigrantes digitais”, condição que, diante das 

circunstâncias, os obrigou a uma atualização com 

apetrechos tecnológicos que já eram familiares da 

maioria de seus alunos; 

• No entanto, mesmo ao buscarem essa “atualização” 

tecnológica, grande parte dos docentes preferiu, 
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talvez por comodidade ou por orientação 

institucional, utilizar apenas um aplicativo para suas 

aulas remotas – que de certa forma pode ter 

contribuído para uma pequena “participação” do 

alunado nesses encontros virtuais; 

• Quanto à forma de avaliação do aprendizado de seus 

alunos, quase todos os docentes preferiram adotar a 

avaliação somativa, que é coerente com a prática 

utilizada em cursos on-line. 

 

 Por fim, impossível ignorar os depoimentos em que os 

docentes compreenderam a necessidade de atualizar suas 

práticas pedagógicas presenciais, utilizando as tecnologias 

disponíveis para o campo de ensino e da aprendizagem, bem 

como a importância de reagirem às adversidades, 

independentemente de sua idade cronológica.  
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INFORMES PARA PUBLICAÇÃO 

 

Os trabalhos enviados para a Revista SCIENTIA UNA 

deverão seguir as seguintes normas de publicação: 

 

• Os originais devem ser inéditos, ou seja, não podem ter sido 

publicados em outras revistas impressas ou virtuais, bem como em 

nenhum outro veículo de comunicação.  

• Devem ser encaminhados com o número mínimo de 10 e máximo de 

20 páginas, impressos e enviados por e-mail (Word; caracteres: times 

new roman, fonte 12; espaçamento entrelinhas: 1,5). 

• As páginas do trabalho devem obedecer à seguinte configuração: 3 cm 

margem superior; 2 cm margem inferior; 3 cm margem esquerda; 2 

cm margem direita. 

• Gráficos e imagens (fotos e mapas) deverão ser anexados em formato 

JPG com resolução mínima de 200 DPI. 

• Os artigos devem ser precedidos de resumos em Português, Inglês e 

Espanhol, com aproximadamente 250 palavras, além das respectivas 

palavras-chave com, no máximo, 05 palavras. 

• As citações devem ser apresentadas de acordo com a NBR 10520 

(adotando-se o sistema autor-data) da ABNT. 

• As referências bibliográficas devem ser mencionadas de acordo com a 

NBR 6023 da ABNT e apresentadas em ordem alfabética no final do 

texto. 

• O Conselho Editorial poderá sugerir modificações no texto, sem com 

isso violar o conteúdo e idéias do autor, a quem caberá realizar tais 

modificações. 

• Os artigos devem ser enviados sem a identificação do autor. O nome 

completo do autor, e-mail, telefone e a titulação deverão ser 

apresentados em folha em anexo. 

• Não serão pagos direitos autorais. 

• O prazo para entrega de trabalhos para o próximo número da 

revista será 31 de julho de 2021. Os artigos para apreciação deverão 

ser encaminhados à Coordenação do Núcleo de Iniciação Científica e 

Relacionamento com o Egresso (NCE), através do e-mail: 

nce@focca.com.br. 

 

 

NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E RELACIONAMENTO COM O 

EGRESSO (NCE) 

nce@focca.com.br  
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