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RESUMO
A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) representa a maior crise sanitária vivenciada
pela comunidade nacional e internacional. Tal realidade mudou a rotina das famílias que, em
sua maioria, se viu obrigada a aderir o isolamento doméstico, responsável pela geração de
inúmeros desafios e conflitos que impactaram fortemente sobre suas relações. O objetivo do
presente estudo foi identificar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 sobre as
relações familiares, considerando os seguintes eixos: educação, saúde financeira, física e
mental. Realizou-se a revisão da literatura, baseada em autores renomados e pesquisas
realizadas por instituições e órgãos oficiais, na perspectiva de apresentar dados sobre a
pandemia da Covid-19, a família e os impactos da pandemia sobre as relações familiares. Na
pesquisa de campo utilizou-se da aplicação de um questionário, direcionado aos membros de
famílias residentes nos municípios de São Gonçalo e Niterói, além da cidade do Rio de
Janeiro. Nas análises deu-se ênfase aos dados qualitativos com a utilização do método
reflexivo de análise e síntese. Os resultados obtidos serviram para comprovar que as relações
familiares foram fortemente impactadas pela pandemia, fato que contribuiu para o aumento de
conflitos, gerados graças a uma série de fatores, dentre eles destacam-se: o trabalho realizado
em home office; a perda de familiares por Covid-19; o desemprego; a redução da renda
familiar; o aumento da inflação; o pagamento insuficiente de auxílios financeiros; as
dificuldades de responsáveis no auxílio e dos estudantes na realização on line das tarefas
escolares; etc. E, diante das dificuldades e desafios detectados, apresentou-se recomendações
e estratégias, visando minimizá-los.

Palavras-chave: Covid-19; novo coronavírus; pandemia; família.

ABSTRACT
The new coronavirus pandemic (Covid-19) represents the greatest health crisis experienced by
the national and international community. This reality changed the routine of families, which,
for the most part, were forced to adhere to domestic isolation, responsible for the generation
of countless challenges and conflicts that had a strong impact on their relationships. The aim
of this study was to identify the impacts caused by the Covid-19 pandemic on family
relationships, considering the following axes: education, financial, physical and mental health.
A literature review was carried out, based on renowned authors and research carried out by
institutions and official bodies, with a view to presenting data on the Covid-19 pandemic, the
family and the impacts of the pandemic on family relationships. In the field research, a
questionnaire was applied, aimed at family members residing in the cities of São Gonçalo and
Niterói, in addition to the city of Rio de Janeiro. Emphasis was placed on qualitative data
using the reflective method of analysis and synthesis. The results obtained served to prove
that family relationships were strongly impacted by the pandemic, a fact that contributed to
the increase in conflicts, generated thanks to a series of factors, among which the following
stand out: work performed in the home office; the loss of family members by Covid-19;
unemployment; the reduction of family income; rising inflation; the insufficient payment of
financial aid; the difficulties of those responsible for helping and students in carrying out
school tasks online; etc. And, given the difficulties and challenges detected, recommendations
and strategies were presented in order to minimize them.

Keywords: Covid-19; new coronavirus; pandemic; family.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Este trabalho foi realizado a partir do objetivo inicial de desenvolver uma pesquisa de
campo junto direcionada apenas as famílias de baixa renda, residentes de comunidades
carentes, visando identificar os impactos da pandemia da Covid-19 sobre as relações
familiares, uma vez que inúmeras pesquisas apontam que essas famílias foram mais
fortemente afetadas. Porém, a necessidade de manter o isolamento social inviabilizou a
possibilidade de acesso presencial a esse público específico. Assim sendo, recorreu-se a opção
de envio on line de um questionário, direcionado às famílias detentoras de diferentes rendas,
onde utilizou-se da plataforma Google Forms , cujo link foi enviado pelo whatsapp, aplicativo
que permitiu um alcance significativo de 231 (duzentos e trinta e um) respondentes.
O referencial teórico apresenta um conteúdo, fundamentalmente, sobre: a pandemia da
Covid-19, a família e os impactos da Covid-19 sobre as relações familiares, considerando
quatro eixos: educação, saúde financeira, física e mental.
Cabe aqui destacar a importância deste tema, uma vez que a referida pandemia ainda
está em curso, portanto trata-se de uma temática muito atual e que tem afetado todas as
famílias, mesmo que seja de maneiras diferenciadas. Neste sentido, identificou-se poucas
produções científicas sobre os impactos da pandemia causados sobre as relações das famílias
brasileiras, sob a ótica específica da Sociologia.
Neste contexto, destaca-se a necessidade de haver estudos com evidências científicas e
mecanismos pautados sob a ótica de sociólogos, visando propor algumas recomendações e
estratégias que sejam capazes de minimizar os principais problemas detectados.
1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA
Estudos já realizados têm apontado os impactos sociais, econômicos e emocionais que a
pandemia da Covid-19 tem causado às famílias, atuando como elementos estressores que só
servem para intensificar a situação de conflitos nas relações familiares, realidade que tem
demandado a necessidade de identificar e ou confirmar os principais problemas ocorridos.
Frente a tal situação, considerou-se fundamental a realização de uma pesquisa de campo que
fosse capaz de identificar os impactos causados sobre as relações familiares, considerando a
realidade de famílias pertencentes a diferentes classes sociais, visando apresentar
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recomendações e alternativas que sejam capazes de ajudá-las a enfrentar os desafios impostos
pela pandemia.
Deste modo, este estudo teve o intuito de apresentar algumas recomendações e
alternativas para os principais problemas detectados, sob a perspectiva de realizar uma
avaliação sociológica com relação a pandemia.
Assim sendo, tendo em vista que existem pesquisas que apontam uma correlação direta
entre as condições econômicas das famílias e a intensidade dos impactos causados pela
pandemia. Neste sentido, realizou-se a seguinte questão para o desenvolvimento deste estudo:
Quais são os impactos causados pela pandemia da Covid-19 sobre as relações familiares?

1.3 OBJETIVOS DA PESQUISA
1.3.1 Objetivo Geral



Identificar os impactos causados pela pandemia da Covid-19 sobre as relações
familiares, considerando os seguintes eixos: educação, saúde financeira, física
e mental.

1.3.2 Objetivos Específicos


Apresentar um referencial teórico sobre: a pandemia da Covid-19, família e
impactos da pandemia da Covid-19 sobre as relações familiares;



Realizar uma pesquisa de campo para identificar e analisar os principais
impactos da pandemia sobre as relações familiares, segundo as indicações dos
autores e das pesquisas adotadas;



Apresentar recomendações e estratégias para os principais problemas
identificados.

1.4 ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA
A referida pesquisa foi composta por uma revisão bibliográfica descritiva com
abordagem qualitativa. Desta maneira, pesquisou-se sobre os termos ‘pandemia da Covid-19’,
‘família’ e ‘impactos da pandemia’ sobre as relações familiares. E, diante de autores e
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pesquisas selecionadas sobre o tema central deste estudo, foram desenvolvidas leituras
minuciosas de conteúdos que serviram como base para a fundamentação e construção do
referencial teórico.
O supracitado referencial teórico apresenta quatro sessões, a primeira refere-se a
pandemia, a segunda retrata os grupos sociais, a terceira versa sobre a família, sendo que as
três sessões apresenta basicamente histórico, conceitos, funções, classificação e perfil. A
quarta sessão apresenta o tema desta pesquisa que trata dos impactos da pandemia da Covid19 sobre as relações familiares, considerando os seguintes eixos: educação, saúde financeira,
física e mental, visando apresentar maiores detalhes sobre o tema central desta pesquisa.
E, por meio dos autores, artigos, monografias, pesquisas e sites selecionados, buscou-se
obter dados e agregar conhecimentos, acerca dos impactos da pandemia sobre as relações
famílias. Considera-se que as fontes pesquisadas demonstraram aspectos primordiais que
serviram de base para a montagem da fundamentação teórica e da pesquisa de campo deste
estudo.
Em seguida, apresentou-se a metodologia adotada que classifica a presente pesquisa
como exploratória, com abordagem de natureza qualitativa.
Nas análises e discussões realizadas são apresentados os resultados obtidos, por meio
das respostas dadas ao questionário aplicado (ver apêndice), cabendo explicitar que a coleta
de dados foi realizada por meio do envio de link que permitia o acesso ao referido
questionário, enviado pelo whatsapp, direcionado aos membros de famílias, residentes nos
municípios de São Gonçalo e Niterói, além da cidade do Rio de Janeiro.
Por fim, são apresentadas as análises dos dados coletados, reforçadas por dados
pesquisados, seguidas das estratégias de enfrentamento, conclusões e recomendações para
futuros estudos. Os resultados obtidos serviram para comprovar que a pandemia impacta
sobre as relações familiares, afetando diretamente a educação, saúde financeira, física e
mental. Por meio das análises realizadas foi possível demonstrar ainda que as relações
familiares se intensificaram com o isolamento, fato que contribuiu para o aumento de
conflitos, gerados graças a uma série de fatores, dentre eles destacam-se: o trabalho realizado
em home office; a perda de familiares por Covid-19; o desemprego; a redução da renda
familiar; o aumento da inflação; a falta de uma oferta mais ampla de auxílios financeiros; as
dificuldades dos responsáveis no auxílio e dos estudantes na realização on line das tarefas
escolares; etc.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A PANDEMIA DA COVID 19: CONCEITOS E UM BREVE HISTÓRICO
A pandemia diz respeito a uma situação em que alguma doença se distribui em grande
escala, se espalhando e alcançando diversos países. Uma das maiores pandemias que a
humanidade vivenciou foi a gripe espanhola, ocorrida entre 1918 e 1920, matando em torno
de 50 milhões de pessoas. A citação, abaixo, serve para esclarecer sobre o termo pandemia:
O termo pandemia refere-se a uma situação em que a ocorrência de uma
determinada doença infecciosa não ocorre apenas em uma determinada localidade,
espalhando-se por diversos países e em mais de um continente, com transmissão
sustentada entre pessoas. A transmissão sustentada é caracterizada pela transmissão
da doença por um indivíduo infectado que não esteve nos países com registro da
doença a outro indivíduo que também não esteve em tais países (Disponível em: <
https://www.biologianet.com/doencas/pandemia.htm> acesso em: 15/06/21).
.

Cabe ressaltar que, normalmente as pandemias são causadas por vírus que são
transmitidos mais facilmente e, que por falta de medicamentos para combatê-los, o tratamento
de doenças causadas por eles exige a necessidade de tempo para a produção de vacinas que
sejam capazes de imunizar as pessoas infectadas. Segue, abaixo, mais uma definição sobre o
termo ‘pandemia’, considerando a etimologia da palavra:
Analisando a origem linguística de palavra (a etimologia), o conceito pandemia
significa “algo que afeta todas as pessoas”. Para a epidemiologia (área que estuda
como doenças afetam populações humanas), a pandemia é uma epidemia que se
origina em um ponto específico do globo e se propaga através dos continentes ao
longo do tempo (Disponível em: < https://www.politize.com.br/pandemias/>
Acesso em: 15/06/21).
.

A ocorrência de uma doença para ser caracterizada como pandemia visa atender, além
do interesse científico, os objetivos políticos e deve se dar no contexto das relações entre os
países. A declaração sobre o estado de pandemia deve ser dada por instituições especializadas
e tem como finalidade dar um sinal para as sociedades mundiais de parte do planeta ou de
todo ele, estando envolvido em um cenário que demanda mais atenção.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma instituição reconhecida como a
principal autoridade de nível global para classificar doenças, tratando-se de uma agência das
Nações Unidas, ambas criadas em 1948 por diplomatas que objetivavam criar uma
organização de saúde focada no atendimento às necessidades planetárias. A
segue, apresenta algumas das principais atribuições da OMS:

citação,

que
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[...] a OMS fornece apoio aos países para estender os benefícios dos conhecimentos
médicos a todos os povos através da promoção da saúde e do controle das doenças.
Como agência do sistema ONU, ela também atua na categorização das doenças que
afetam o planeta e colocam em risco a segurança das populações (Disponível em: <
https://www.politize.com.br/pandemias/> acesso em: 15/06/21).

Cabe ainda a OMS atribuir a algumas enfermidades o título de epidemia ou pandemia,
devendo a referida instituição informar ao planeta sobre a ocorrência de algum problema de
saúde pública, visando possibilitar a organização dos países para que se possa garantir o bem
estar coletivo.
No que se refere especificamente a pandemia da Covid-19, a OMS, no dia 31 de
dezembro do ano de 2019, recebeu um sinal de alerta a cerca da ocorrência de inúmeros casos
de pneumonia, registrados na cidade de Wuhan, pertencente a província de Hubei, na
República Popular da China. Tal registro se referia à identificação de um novo tipo de
coronavírus, tratando se de uma cepa que jamais tinha sido detectada anteriormente entre a
espécie humana.
Em janeiro de 2020 tal ocorrência foi confirmada pelas autoridades chinesas que
confirmaram a identificação de uma nova cepa de coronavírus. Os chineses informaram que o
coronavírus já estava espalhado por toda parte, tratando-se da segunda principal causa de
resfriado comum, pois a primeira era o rinovírus.
A próxima citação apresenta uma descrição mais técnica e detalhada sobre os tipos de
coronavírus:
Ao todo, sete coronavírus humanos (HCoVs) já foram identificados: HCoV-229E,
HCoV-OC43, HCoV-NL63, HCoV-HKU1, SARS-COV (que causa síndrome
respiratória aguda grave), MERS-COV (que causa síndrome respiratória do Oriente
Médio) e o, mais recente, novo coronavírus (que no início foi temporariamente
nomeado 2019-nCoV e, em 11 de fevereiro de 2020, recebeu o nome de SARSCoV-2). Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença COVID-19
(Disponível em: <https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid19> Acesso em : 15 de junho de 2021).

No mês de março de 2020, a OMS decretou a pandemia Covid-19. O termo
“pandemia” determina a distribuição geográfica de uma doença, mas não se refere a sua
gravidade. A referida organização reconheceu que, naquele momento, foram identificados em
vários

países

e

regiões

do

mundo

surtos

de

Covid-19

(Disponível

em:

<

https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19> Acesso em: 15/06/21).
Desde então, a OMS e as autoridades dos países de todo o mundo têm se dedicado a
tomar medidas de contenção da doença, já os especialistas estão trabalhando na realização de
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inúmeras pesquisas sobre o supracitado vírus, buscando aprender formas de tratar e de
combatê-lo, além de compreender como a doença afeta os pacientes infectados. E assim, a
OMS vem atuando focada em orientar todos os países sobre o combate e erradicação da
Covid-19. “A doença pode apresentar-se como uma infecção branda, podendo também
desencadear pneumonia, insuficiência respiratória e até a morte.” (Disponível em: <
https://www.biologianet.com/doencas/pandemia.htm> Acesso em: 15/06/21).
Neste contexto, outras instituições também têm prestado apoio técnico aos países das
Américas, com destaque para a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), ao
recomendar que seja mantido sob alerta os sistemas de vigilância desses países, devendo os
mesmos se manter preparados para detectar, isolar e cuidar das pessoas infectadas com o novo
coronavirus. Porém, o fato é que tal recomendação não foi, nem tem sido seguida da mesma
maneira entre os diferentes países.
No início do ano de 2020 foi decretada uma emergência de saúde pública de
abrangência internacional, conforme segue:
Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declarou que o surto do novo
coronavírus constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional (ESPII) – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme
previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Essa decisão buscou aprimorar a
coordenação, a cooperação e a solidariedade global para interromper a propagação
do vírus. Essa decisão aprimora a coordenação, a cooperação e a solidariedade
global para interromper a propagação do vírus (Disponível em: <
https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19> Acesso em:
15/06/21).

Como já mencionado anteriormente, uma das grandes pandemias foi aquela
denominada por ‘gripe espanhola’, ocorrida entre os anos de 1918 e 1919. A época registrouse que 50 milhões de pessoas morreram e que 40% da população mundial, aproximadamente,
tenha sido contaminada.
A história aponta que, dentre as pandemias mais recentes, a pandemia de Covid-19
não foi a única em que o diretor geral da OMS decretou uma emergência internacional, pois
antes disso ocorreram outros surtos que, conforme consta no quadro 1, apresenta as datas e a
identificação das emergências de saúde pública de importância internacional, ocorridas antes
do coronavirus:
DATA

EMERGÊNCIA

25/04/2009

Pandemia de H1N1

05/05/2014

Poliovírus (disseminação internacional)
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08/08/2014

Ebola (surto ocorrido na África Ocidental)

01/02/2016

Vírus Zika (ocorrência do aumento de casos de microcefalia e outras
malformações congênitas)
Ebola (surto ocorrido na República Democrática do Congo)

18/05/2018

Quadro 1 - Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional ocorridas antes do novo coronavírus
Fonte: Disponível em: < https://www.paho.org/pt/covid19/historico-da-pandemia-covid-19> Acesso em:
15/06/21.

2.1.1 Medidas de Prevenção da COVID-19
O site da Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde (UNA SUS) apresenta as
principais medidas individuais para conter a proliferação do novo coronavirus, alertando para
a necessidade de prevenção da doença, são elas: lavar as mãos com frequência, usando água e
sabão ou higienizá-las com álcool em gel 70%; ao tossir ou espirrar deve-se cobrir o nariz e a
boca com um lenço ou com o braço, nunca com as mãos; no caso de estar contaminado, devese evitar o contato físico com outras pessoas, além de manter-se isolado até melhorar os
sintomas; deve-se evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas e, para tocar nessas
áreas, deve-se lavar ou higienizar as mãos antes; não se deve compartilhar objetos de uso
pessoal, tais como talheres, pratos e copos, por exemplo e deve-se evitar frequentar locais
com

aglomerações,

além

de

manter

os

ambientes

ventilados.

(Disponível

em:

<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/populacao> Acesso em: 01 de agosto de 2021).
A Portaria nº 1.565 de 18 de junho de 2020, do Ministério da Saúde, que estabelece
orientações gerais sobre a prevenção, ao controle e à mitigação da transmissão da Covid-19
determina o seguinte:
Entre as medidas indicadas pelo MS, estão as não farmacológicas, como
distanciamento social, etiqueta respiratória e de higienização das mãos, uso de
máscaras, limpeza e desinfeção de ambientes e isolamento domiciliar de casos
suspeitos e confirmados, que devem ser utilizadas de forma integrada, a fim de
prevenir o adoecimento e controlar a transmissão da COVID-19, permitindo também
a retomada gradual das atividades desenvolvidas pelos vários setores e o retorno
seguro do convívio social (BRASIL, 2020).

2.1.2 Vacinas contra a COVID-19
As primeiras vacinas contra o novo coronavírus (Sars-CoV-2) foram desenvolvidas em
tempo recorde, ainda no ano de 2020. Até então, o menor tempo para a produção de um
imunizante produzido foi para evitar a caxumba que levou quatro anos.
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Atualmente existem mais de 64 vacinas em estudos clínicos, sendo testadas em
humanos. Dentre essas, oito imunizantes já receberam algum tipo de autorização de uso,
como uma liberação emergencial.
Em termos mundiais, segue, um resumo da linha do tempo sobre as vacinas contra a
Covid-19: a Rússia foi o primeiro país do mundo a registrar uma vacina contra o novo
coronavírus, mais precisamente, em agosto de 2020, onde seu Ministério da Saúde
desenvolveu o imunizante Sputnik V; no dia 5 de dezembro, a Rússia se tornou o primeiro
país a iniciar a imunização contra o coronavirus; em novembro de 2020, a farmacêutica norteamericana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech anunciaram a conclusão dos testes da
vacina desenvolvida por eles; ainda em dezembro de 2020, a farmacêutica americana
Moderna anunciou a eficácia do seu imunizante; no dia 8 de dezembro, o Reino Unido
começou o processo de vacinação com o imunizante da Pfizer/BioNTech; nos Estados
Unidos a vacinação iniciou no dia 14 de dezembro, seguido do Canadá, também na mesma
data; até o dia 31 de dezembro de 2020, cinquenta países já havia iniciado a vacinação contra
a Covid-19; a farmacêutica chinesa Sinovac desenvolveu o seu imunizante, conhecido
como CoronaVac, vacina feita em parceria entre o Instituto Butantan e a biofarmacêutica
chinesa Sinovac Biotech. (Disponível em: < https://saude.ig.com.br/coronavirus/2021-0101/a-evolucao-das-vacinas-contra-a-covid-19-e-a-corrida-pela-imunizacao-em-2020.html>
Acesso em: 02 de agosto de 2021).
Cabe ressaltar que, apesar de todas as pesquisas desenvolvidas visando a produção de
vacinas contra o novo coronavírus, os movimentos antivacinas vêm crescendo e causando a
desconstrução progressiva das autoridades médicas, servindo para contribuir com posturas e
posicionamentos extremos de negação contra as evidências científicas. E, no caso específico
do Brasil, tal postura tem sido conduzida e orquestrada por autoridades governamentais,
realidade que só tem contribuído para causar a desorientação da população e uma quantidade
expressiva de pessoas que se negam a tomar vacina.

2.2 GRUPOS SOCIAIS: DEFINIÇÃO, FUNÇÕES E CLASSIFICAÇÃO
Os grupos sociais dizem respeito a uma forma básica de associação humana, se
definem pela interação mantida entre os indivíduos e pelo sentimento de identidade existente
entre eles que, por este motivo, desenvolvem uma relação estável. Trata-se de um grupo de
pessoas que compartilham valores, princípios, histórias, interesses, objetivos, tradições e,
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fundamentalmente, leis, regras e normas que definem e asseguram suas relações, bem como o
desempenho dos diversos papeis assumidos entre os sujeitos pertencentes a esses grupos.
(DIANA, s/d).
Dentre os diversos tipos de grupos sociais existentes, além da família, grupo vinculado
ao tema central desta pesquisa, destacam-se ainda os grupos sociais escolares, religiosos,
políticos, culturais, etc. Esses grupos possuem papel fundamental na configuração da
sociedade e são responsáveis pela criação de uma identidade que surge a partir da vivência
grupal, eles ainda servem para definir valores, visões de mundo, gostos e preferências. Sobre
a base dos grupos sociais, Diana (s/d) coloca o seguinte: “Alguns mecanismos de sustentação
dos grupos sociais são: liderança (pessoal ou institucional), normas, sanções e valores
sociais.”
O sociólogo norte americano, Charles Horton Cooley (1864-1929) criou classificações
para os grupos sociais, considerando suas principais características, são elas: o tamanho dos
grupo, as relações interpessoais e o grau de contato entre os membros. Segundo o sociólogo
supracitado, a ausência dos grupos sociais configuraria na ocorrência daquilo que denominou
de ‘desorganização social’. Neste sentido, o quadro 2 apresenta a classificação de grupos
sociais, proposta por Cooley (1902), conforme descrito abaixo:
GRUPOS

DEFINIÇÃO

Representados por pequenos grupos, formados por meio do estabelecimento de
Primários
relações mais íntimas e duradouras, ou melhor, refere-se a indivíduos que mantém
contato direto ou indireto. Ex: grupos de familiares, amigos e vizinhos.
São grupos extensos, de grandes dimensões e, por este motivo, precisam ser mais
Secundários
organizados. Os relacionamentos mantidos possuem características específicas, são
elas: os membros mantém menor contato, as relações são mais institucionais, mais
formais, possuem os mesmos objetivos e interesses. Ex: grupos religiosos, partidos
políticos, etc.
Compreendem os grupos primários e secundários, são marcados pela configuração de
Intermediários
contatos maiores e menores. Ex: grupos escolares, onde alguns indivíduos
estabelecem relações mais íntimas, assim como por exemplo, os alunos com outros
colegas, com alguns professores, podendo também haver relacionamentos de menor
contato, como por exemplo, os alunos com o diretor da escola.
Quadro 2 - Classificação de Grupos Sociais, segundo Cooley
Fonte: Diana (s/d) – montado e adaptado pela autora (2021)

Observa-se que, de acordo com a classificação de Cooley (1902), a construção das
relações intersociais pode dar origem aos principais grupos sociais, são eles: familiares,
profissionais, educativos, políticos, religiosos, de lazer e entretenimento.
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2.3 - FAMÍLIA
2.3.1 Origem e um Breve Histórico
A palavra família tem sua origem etimológica do latim ‘famulus’ que significa:
escravo doméstico (MARKY, 1995, p.23). Esse termo foi criado na Roma Antiga para se
referir a um novo grupo social e também a legalização da escravidão. Mesmo assim, não é
possível precisar a data exata que o homem primitivo passou a se agrupar e formar família.
Segundo Jean Jacques Rousseau, desde os tempos mais remotos, o homem mantinhase em aglomerados, sendo esses reconhecidos como a primeira formação do grupo familiar,
demarcando a origem mais antiga das sociedades. (ROUSSEAU, 2006, p. 24).
Seguindo a mesma linha de pensamento de Rousseau, Dias (2007, p. 27), afirma que o
surgimento da família foi demarcado por um fato natural, tendo ocorrido espontaneamente na
sociedade. No entanto, estudos apontam que não é possível precisar a verdadeira origem da
família, pois não existem dados suficientes para afirmar como se deu verdadeiramente
formação do grupo familiar na pré-história.
Ainda sobre a origem da família, Angels cita Bachofen, ao apontar que entre os povos
primitivos, vigorava a promiscuidade sexual, realidade que inviabilizava inicialmente o
reconhecimento da paternidade, havendo assim apenas como identificar a maternidade. Logo,
a partir de tal realidade, conclui-se que inicialmente a família se organizava em torno da mãe,
vigorando o matriarcalismo. Com o passar do tempo a promiscuidade, responsável pelo
heterismo - expressão criada por Bachofen, foi dando lugar à monogamia e o direito materno
foi cedendo espaço para o direito paterno. Desta maneira, a promiscuidade inicial,
denominada pelo autor, deu lugar ao modelo monogâmico das relações, mudança esta
identificada por conta das inúmeras transformações ocorridas no âmbito social e graças às
interferências, determinações e influências religiosas. (ENGELS, 1979, p.7).
A citação, que segue, refere-se à origem da família:
Vale ressaltar que atribui-se a família o renome de cédula germinal da sociedade,
devido a sua existência datar de milhares de anos, visto que praticamente todas as
organizações se estruturarem em família. No entanto não é possível estabelecer com
determinada segurança a data exata em que o homem primitivo passou a se agrupar
e formar famílias, visto que pelo pouco que se sabe, os primeiros agrupamentos se
constituíram de modo natural e espontâneo, marcados primeiramente pelo
nomadismo, promiscuidade sexual e falta de organização institucional. (SILVA, et
al, 2020).

Por tanto, para Engels (1979), com base nos textos da literatura clássica, o homem
nem sempre foi monogâmico, modelo atualmente adotado pela maioria das civilizações. Pois, de
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acordo com os estudos do antropólogo Lewis H. Morgan, a teoria sobre a origem da família de
Engels apresenta controvérsias.

Na antiguidade os grupos sociais mantinham sua organização em torno da figura de
um chefe que era detentor de um poder legitimado por todos do grupo. Naquele momento, a
relações humanas se davam em meio a um ambiente de muita hostilidade, presente nas
atividades desenvolvidas por meio do extrativismo e se baseava na necessidade de
preservação da espécie humana. Desta maneira, a força física era um fator de legitimação das
relações. Até o fim da Idade Média prevaleceu a visão inicial dos povos antigos que não
valorizavam a individualidade. E assim, os indivíduos se viam obrigados a se organizarem em
grupos, tais como: o Estado, o clã, a família, etc. Essa mentalidade permaneceu por longa data
e, somente a partir da modernidade, que se passou a encarar o indivíduo como um ser
desvinculado de seu grupo, principalmente do núcleo familiar. (MENEZES, s/d).
Neste contexto histórico, os cargos de comando eram ocupados somente por homens e,
no caso específico das famílias, a figura do chefe era representada pelo patriarca, o pai. Assim
sendo, o conceito de família se desenvolveu com base na figura de seu chefe, dando a
instituição familiar um perfil patriarcal (vinculado a propriedade) e a característica
matrimonial (vinculada ao casamento). Vale destacar ainda que outros estudos demonstram
que em alguns raros casos, determinadas sociedades adotaram caminhos divergentes,
permitindo que a liderança da família ficasse nas mãos do gênero feminino. Sobre a estrutura
patriarcal da família, cabe informar o seguinte: “[...] a formação de uma estrutura patriarcal
não possui nenhuma relação biológica de diferenciação entre homens e mulheres. É
compreendida como a continuidade da forma como se deu a divisão social do trabalho.”
(MENEZES, s/d).
Segundo Menezes (s/d), a partir da Revolução Industrial, as famílias eram extensas,
compostas pelos membros fora do núcleo familiar, representados por avós, tios, primos, etc.
E, com o passar dos tempos, esses membros foram se distanciando, com isso as famílias
passaram a ter um perfil mais fragmentado. “Os laços sanguíneos passaram a ter um valor
menor e as relações econômicas passaram a reger as relações familiares.”
A noção de uma família constituída de homem, mulher e filhos, no modelo patriarcal,
hierarquizada, começou a entrar em declínio na maioria das civilizações, por conta de
inúmeros fatores, dentre eles destacam-se: o desenvolvimento econômico, a introdução da
mulher no mercado de trabalho, a revolução industrial, a revolução sexual, feminista e a
divisão sexual do trabalho. E assim, a ideia de família definida pela concretização do
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casamento, com o passar dos anos foi dando lugar às relações advindas dos laços afetivos,
conforme consta na citação que segue:
Acabou a prevalência do caráter produtivo e reprodutivo da família, que migrou para
as cidades e passou a conviver em espaços menores. Isso levou à aproximação dos
seus membros, sendo mais prestigiado o vínculo afetivo que envolve seus
integrantes. Existe uma nova concepção da família, formada por laços afetivos de
carinho e amor. A valorização do afeto nas relações familiares não se cinge apenas
ao momento de celebração do casamento, devendo perdurar por toda a relação.
Disso, resulta que, cessado o afeto, está ruída a base de sustentação da família, e a
dissolução do vínculo é o único modo de garantir dignidade da pessoa. (DIAS, 2007,
p. 28).

Estudos anteriores correlacionavam a constituição da formação familiar, determinada
pela natureza, além da forma como os indivíduos se organizavam. Atualmente os conceitos de
família correlacionam seu significado, fundamentalmente, a questão cultural, podendo essa
organização assumir inúmeras variações históricas e geográficas.

2.3.2 Conceito
O conceito da entidade familiar até bem pouco tempo atrás era definido como aquela
instituição oriunda do matrimônio, sendo constituída pelos seguintes membros: o homem, a
mulher e os filhos nascidos dessa união. (MACHADO, 2012).
O conceito de família, com o passar dos tempos, já recebeu inúmeras definições e,
segundo a Constituição brasileira, compreende várias maneiras de organização baseada na
relação afetiva entre seus membros. Cabendo ressaltar, contudo, que não se trata de um
conceito fixo, rígido ou estável. Portanto, para o direito brasileiro a constituição familiar tem
como alicerce o afeto. Tendo sido essa visão substituída pela anterior, que apresentava como
base da família o matrimônio e a procriação. Segundo Menezes (s/d), “a família representa a
união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de convivência e baseados no afeto.”
A família também pode ser conceituada como um núcleo fundamental de criação e
manutenção de laços de autoridade e de afeto que tornam possível socializar, proteger, mediar
as relações comunitárias e sociais dos indivíduos. (GIRADE, 2005).
Segue, abaixo, outra definição de família, realizada por Girade:
A família pode ser definida como um grupo de pessoas com laços consanguíneos
e/ou de aliança e/ou de afinidade, cujos vínculos circunscrevem obrigações
recíprocas, organizadas em torno de relações de geração e de gênero. A amplitude
dessa definição derruba qualquer ideia preconcebida de modelo familiar “normal”.
(GIRADE, 2005, p. 141)
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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) entende apenas um casal como
uma família, ou até mesmo uma única pessoa que mora sozinha, classificando-a como
‘família unipessoal’, considerando o domicílio comum em sua definição. Para tanto, apresenta
a seguinte definição de família: "Conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco,
dependência doméstica ou normas de convivência, residente na mesma unidade domiciliar, ou
pessoa

que

mora

só

em

uma

unidade

domiciliar."

(Disponível

em:

<https://brainly.com.br/tarefa/46766429> Acesso em: 19 de agosto de 2021).

2.3.3 Mudança de Perfil
Durante muito tempo o pai atou como o provedor da família e a mãe cabia os cuidados
com a casa e os filhos, tratando-se de uma "divisão sexual do trabalho." Observou-se também
que os núcleos familiares diminuíram graças a necessidade pela busca da autossuficiência
econômica, realidade que também contribuiu com a diminuição da carga de responsabilidade
sobre os indivíduos ativos economicamente. Com a modernidade surge a constituição de uma
família composta por poucos membros, também denominada por família nuclear. Desta
maneira, esse modelo de uma família bem menor permanece até os dias de hoje, sofrendo
algumas transformações Ao longo dos tempos.
Com o passar dos anos, a família assume diversos formatos e funções, sofrendo
alterações em conformidade aos valores de cada sociedade, ao tempo vivido e ao espaço
ocupado. Assim sendo, para que se possa caracterizar o perfil de um determinado grupo
familiar, deve-se considerar sua localização geográfica dentro de uma determinada sociedade,
devendo-se ainda analisar o momento político, social e cultural ao qual encontra-se inserida.
Cabendo considerar a delimitação temporal e espacial de uma determinada sociedade, não
sendo mais possível apresentar um conceito fixo e generalizado para definir o grupo familiar,
sem a possibilidade de cometer erros. Portanto, atualmente, no que tange ao conceito de
família, torna-se possível afirmar que coexistem múltiplos conceitos para defini-la que podem
variar sob diferentes pontos de vista, dependendo do grupo que os emitem, tais como: o grupo
jurídico, social, religioso, político e antropológico, por exemplo. (MACHADO, 2012).
Inúmeros fatores começam promover mudanças significativas sobre as relações
interpessoais, essas alterações ocorridas a partir da segunda metade do século XIX passaram a
substituir os valores, realidade que refletiu radicalmente sobre a formação familiar, gerando
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mudanças em termos globais. No Brasil, especificamente, essa transformação social se deu
graças a revolução tecnológica, a divisão do trabalho, ao processo de urbanização das cidades,
a reformulação dos papeis assumidos tanto pelo homem como pela mulher, além da mistura
de diferentes culturas ocorridas por conta do ciclo imigratório. Tais transformações passaram
a dar à família um perfil mais afetivo, garantindo, a cada membro, maior autonomia para que
se pudesse escolher o seu par conjugal. (HIRONAKA, 2007, p 23).
As transformações ocorridas na sociedade, citadas acima, provocaram mudanças na
configuração familiar. E assim, surgiram conceitos inovadores para caracterizar a realidade
das famílias, momento marcado pelo questionamento e abandono dos valores anteriores. Com
esta nova configuração, os novos valores passaram a priorizar as relações afetivas, em
detrimento do simples convívio conjugal. Neste sentido, Rizzardo (2004, p.13) coloca que
com o desapego às antigas normas sociais, baseado apenas na moralidade, serviu para gerar
no aumento do número de separações e causou a redução das uniões oficializadas.
2.3.4 Base Legal e Princípios
Para Lôbo (2009, p. 11-12) ocorreu uma supervalorização das relações afetivas que
conseguiu colocar em segundo plano as questões econômicas, politicas, religiosas e
procriacional. Tal realidade deu origem ao fenômeno em que os interesses individuais da
pessoa passaram a se sobrepor aos interesses patrimoniais, fenômeno denominado como
sendo da repersonificação das relações civis. Ou seja, a patrimonialização constatada no
direito cedeu espaço aos interesses da pessoa humana. Passou-se a desvalorizar a coisificação
da pessoa para valorizar a dignidade humana. Ainda sobre esta questão, segue abaixo, uma
citação que especifica o perfil atual da família brasileira:
Este, por certo, é o novo cenário da família brasileira, fundada acima de tudo nas
relações baseadas no amor e no afeto, despindo-se aos poucos, da ideia de
sacralização do casamento, de sua eternização e de sua finalidade meramente
reprodutiva. Em síntese, a família brasileira atual busca a valorização de cada um
dos seus membros, colocando todos em pé de igualdade, objetivando atingir a
dignidade da pessoa humana. Esta, por sua vez, é tratada como elemento
fundamental do Estado Democrático de Direito pela Constituição Federal de 1988
[...] (MACHADO, 2012, p.22).

Em termos constitucionais e legais, (Lôbo, 2009) expõe que no passado o direito de
família era profundamente estático e rígido, não permitindo a liberdade de atuação e escolha
dos indivíduos, caso essas escolhas viessem a contrariar o modelo matrimonial e patriarcal
que definia que a mulher casada era juridicamente dependente do marido e que os filhos
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menores de 18 anos ficavam submetidos ao poder do pai. Logo, não havia liberdade para se
constituir uma familiar, fora do casamento. Neste sentido, mesmo quando a relação se
desdobrava em circunstâncias existenciais insuportáveis, no que tange a vida em comum do
casal, não havia liberdade para desfazer o matrimônio. Também não havia liberdade de se
reconhecer a filiação ocorrida fora do matrimônio, em que era possível estender as
consequências punitivas aos filhos. Essas alterações sobre a constituição familiar serviram
para ampliar profundamente a liberdade de todos os membros pertencentes a família, e assim,
o autoritarismo da família tradicional foi substituído por um modelo mais democrático. Ainda
sobre as alterações constitucionais, ocorridas na instituição familiar, o autor coloca o seguinte:
Em 1962 o Estatuto da Mulher Casada emancipou-a quase que totalmente do poder
marital. Em 1977 a Lei do Divórcio (após a respectiva emenda constitucional)
emancipou os casais da indissolubilidade do casamento, permitindo-lhes constituir
novas famílias. Mas somente a Constituição de 1988 retirou definitivamente das
sombras da exclusão e dos impedimentos legais as entidades não matrimoniais, os
filhos ilegítimos, enfim, a liberdade de escolher o projeto de vida familiar. (LÔBO,
2009, p. 46).

Apesar de já terem sido retratados, algumas questões legais aplicáveis ao Direito de
Família, o quadro 3 apresenta mais detalhadamente alguns dos princípios constitucionais, aos
quais pretende-se abordar para ilustrar as principais alterações ocorridas na instituição
familiar, a partir da Constituição Federal de 1988, conforme segue:
PRINCÍPIOS

DEFINIÇÃO RESUMIDA

Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana

Segundo a conceituação kantiana, referente a dignidade da pessoa humana,
considera-se que o homem tem o direito de ser respeitado,
independentemente do seu perfil e de suas particularidades. Tratando-se de
um princípio universal que se baseia em pressupostos éticos que são
fundamentais para o Direito de Família, ao abranger todos os sujeitos, sem
se esmerar em critérios moralizantes que só servem para discriminar e
inviabilizar que os indivíduos sejam amparados pela lei (PEREIRA, 2004,
p. 54).
Esse princípio gerou a reestruturação dos arranjos familiares, considerando
o querer da pessoa humana. Por meio dele foram instaurados os laços de
solidariedade entre pais e filhos, além da igualdade entre os cônjuges no
que se refere aos cuidados com a família e com relação a gestão do lar.
Esse princípio também assegurou o direito de se constituírem ou, de se
desfazerem inúmeros arranjos familiares, sejam eles oriundos de uma
união estável heterossexual, homossexual, do casamento ou de muitos
outros tipos de união (DIAS, 2007, p. 61).
Tem como propósito pôr fim às desigualdades históricas existentes entre os
membros de uma família que, por muitas vezes no passado, serviu para
acobertar ações e ocorrências de desrespeito, seja por meio da própria lei
ou em nome de valores moralizantes, comumente adotados pelo modelo de
família patriarcal e matrimonializado. Esse princípio preza por manter a
igualdade nas relações entre homens e mulheres, entre os filhos e entre as
demais entidades familiares (LÔBO, 2009, p. 43).

Princípio da Liberdade ou da não
Intervenção

Princípio da Igualdade e o
Respeito às Diferenças
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Princípio da afetividade

A família da modernidade tem se modificado proporcionalmente de acordo
com as relações afetivas mantidas entre seus membros, em que se
valorizam acima de tudo essas relações. Portanto, essa concepção de afeto
não condiz com um único modelo familiar, matrimonializado, assim sendo,
não há como se desvincular da questão do afeto para conseguir explicar as
relações estabelecidas nas atuais estruturas familiares (DIAS, 2007, p. 68).
Princípio da Pluralidade das
Por meio dos parágrafos do artigo 226, constantes na Constituição Federal
Entidades Familiares
de 1988, conseguiu-se reconhecer como entidades familiares as famílias
extramatrimoniais. No entanto, o referido artigo faz uma previsão legal
somente para três modalidades familiares, originárias do casamento, da
união estável e da família monoparental. E, mesmo assim, o
reconhecimento dessas modalidades foi considerado um avanço na
legislação, pois a lei passou a se desvincular da ideia que restringe a
formação da família somente com origem no casamento realizado entre o
homem e a mulher. Cabendo destacar que existem outras formas de
agrupamentos familiares não elencadas na legislação (MACHADO, 2012).
Quadro 3 – Definição de alguns dos princípios constitucionais aplicáveis ao Direito de Família
Fonte: Dias, 2007; Pereira, 2004; Lobo, 2009; Machado, 2012 - criado e adaptado pela autora (2021)

O artigo 226 da Constituição da República de 1988, define a família como a base da
sociedade que deve receber uma proteção especial do Estado.

2.3.5 – Tipos
Durante todo o século XX, a instituição familiar passou a sofrer várias mudanças que
inclui desde a quebra de tabu dos casais divorciados, passando pela discussão se casais do
mesmo sexo podem adotar crianças, a família contemporânea passou a ser caracteriza pela
multiplicidade de tipologias.
Por conta das alterações sofridas com relação a constituição atual da instituição familiar,
inúmeros questionamentos surgiram na tentativa de buscar determinar qual seria a referência
ou o padrão de características necessárias para definir o que seria uma família ‘normal’ , sobre
esta questão Freitas coloca o seguinte:
[...] cada cultura tem a sua concessão de família e até mesmo dentro da mesma
cultura o conceito pode variar. São múltiplas as formas de entender como deve ser
constituída a família, quem deve viver no espaço do lar e quem devemos e podemos
considerar família. [...] Podemos constatar que existem várias formas de
organização
familiar,
desse
conjunto
nenhuma
delas
se
pode considerar melhor ou pior, apenas diferente. (FREITAS, 2014).

Neste sentido, vários sociólogos defendem que o conceito da família deva ser utilizado
no plural, denominada como ‘famílias’, como uma forma de evidenciar que não existe um
único e universal modelo de família. E, apesar das transformações ocorridas por conta da vida
moderna a família continua sendo um pilar básico da sociedade. O estudo sobre a evolução da
instituição familiar se baseia nos seguintes indicadores demográficos: a nupcialidade,
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efetivada por meio do casamento; a coabitação, se refere as pessoas que vivem maritalmente
mas que não oficializam a relação por meio do casamento; o divórcio, ato oficial que demarca
a dissolução do casamento e a fecundidade, diz respeito ao número de crianças nascidas de
uma mulher. (FREITAS, 2014).
Como já se sabe a constituição de uma família tradicional, comumente descrita por
inúmeros autores, era formada por dois adultos de sexo diferente que viviam maritalmente,
acompanhados dos seus filhos biológicos ou adotados. Porém, nas últimas décadas é possível
identificar vários outros tipos de famílias existentes nas sociedades ocidentais.
Para Menezes (s/d) o conceito de família engloba inúmeras maneiras de organização
baseadas no critério da convivência e da relação afetiva mantida entre seus membros,
incluindo o cuidado a ser direcionado aos seus membros mais jovens.
Com o passar dos anos, o papel da família ‘tradicional’ sofreu alterações
significativas, tendo sido substituída por novos tipos de família. Cabendo ressaltar que a
composição da conhecida família, denominada como ‘nuclear’, formada pelo pai
(representado por aquele que ocupa o lugar de provedor da família); a mãe (ocupando o papel
de cuidadora da casa), ambos acompanhados de seus filhos.
Nos últimos anos o atual entendimento jurídico sobre a composição da família envolve
vários outros tipos de agregado familiar, visando dar conta da enorme complexidade dos
fatores responsáveis pela união de pessoas. Assim sendo, o quadro 4 apresenta uma descrição
mais diversa e atualizada sobre os tipos de família contemporânea, categorizadas por Menezes
(s/d) e Bezerra (s/d), conforme segue:

TIPOS DE FAMÍLIA

DESCRIÇÃO

Nuclear e Família Extensa Composta apenas pelos pais e seu filhos. Podendo ser considerada também
composta pelos avós, tios, primos e outras relações de parentesco.
Matrimonial
Compreende o perfil da família tradicional, sendo formada a partir da oficialização
do matrimônio (casamento). A legislação atual entende que a família matrimonial é
formada a partir de casamentos civis e religiosos, podendo ser efetivado entre
héteros ou homoafetivos.
Informal
Termo utilizado para designar os agregados familiares. Tipo de família formada por
meio da união estável entre seus membros. Esse tipo de formato familiar é
amparado legalmente mesmo sem a oficialização do matrimônio.
Monoparentais
Composta apenas por um de seus progenitores (seja pelo pai ou pela mãe) e por
uma ou mais crianças e ou jovens.
Reconstituída
Composta pelo menos por um dos cônjuges que possui um filho ou mais, oriundos
de um relacionamento anterior.
Anaparental
Refere-se as famílias que não possuem a figura do pais, onde os irmãos passam a
ser os responsáveis uns pelos outros.
Unipessoais
Trata-se de famílias cujos responsáveis vivem sozinhos por serem solteiros(as),
viúvos(as) ou separados(as). Essas pessoas recebem amparo legal e não podem ter
suas heranças familiares penhoradas pela justiça.
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Homoparental ou
Homoafetiva
Inter-racial e Intercultural

Composta por dois adultos do mesmo sexo que possuem filhos biológicos ou não.

Composta por pessoas fora do seu grupo cultural e étnico, ou melhor, por casais de
culturas diferentes, que terão filhos biológicos ou não, e que serão educados entre
costumes e, às vezes, idiomas distintos.
Quadro 4 – Tipos de Famílias Contemporâneas (categorização atualizada)
Fonte: Menezes (s/d); Bezerra (s/d) – criado e adaptado pela autora (2021)

2.3.6 Uma Visão Sociológica da Família
Pensando no contexto teórico que permeia esta pesquisa, cabe salientar que data do
século XIX o primeiro embate entre História e Sociologia. Naquele período, sob a liderança
de Émile Durkheim, em que foram desfechados esforços para que a Sociologia se firmasse
enquanto disciplina autônoma, conquistando espaço na academia e, ainda, anexando às
demais ciências humanas. Este movimento teve a História como seu alvo principal. Fernando
Teixeira da Silva (2005) indica que os sociólogos daquele período acreditavam o seguinte:
[...] o conceito de causalidade social deveria ser o amálgama dessas ciências,
cabendo à sociologia o papel centralizador. A história era o alvo privilegiado desta
estratégia. [...] Durkheim não deixa dúvida sobre o caráter auxiliar do trabalho dos
historiadores: ‘a história só pode ser considerada uma ciência desde que se eleve
acima do individual – e é verdade que, então, deixa de ser ela mesma para tornar-se
um ramo da sociologia’. Caberia à sociologia a tarefa de elaborar e oferecer
conceitos às ciências humanas em formação. (SILVA, 2005, p. 128).

Em um terceiro momento, a partir da década de 1980, a relação entre história e
sociologia se reafirmou com a ampliação dos temas de pesquisa realizada pela “terceira
geração” dos Annales. Silva (2005, p. 149) considera que a amplitude temática (história da
família, das idades, do biológico, da sexualidade, da sensibilidade, do simbólico e das
representações, do religioso, da leitura, do econômico, do popular, etc.) invadia campos
tradicionalmente reservados à antropologia. Era um eco do abandono da história linear e da
abertura do historiador à pluralidade de formas de transformação histórica, escancarando os
limites de abordagem e objetos de investigação.
Cabe aqui evidenciar a visão sociológica da família que defende a teoria do
individualismo, trabalhada sob diferentes enfoques, pelos sociólogos François de Singly e
Gilberto Velho. Singly (2007) que em seu livro ‘Sociologia da Família Contemporânea’,
retrata a questão da privatização da família, considerando a valorização da qualidade das
relações interpessoais e a ‘socialização’ desse grupo, considerando a intervenção do Estado.
Singly considera esta visão fundamental porque serve para incentivar ambientes competitivos,
conforme segue:
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[...] durante o século XX, a família tornou-se, cada vez mais, um espaço no qual os
indivíduos acreditam proteger a sua individualidade (valorizada enquanto tal) e ‘um
órgão secundário do Estado’ que controla, apoia e regula as relações dos membros
da família (SINGLY, 2007, p. 29).

No seu livro Singly (2007), elucidou o perfil da família contemporânea ao demonstrar
sua dependência com relação ao Estado e sua independência com relação aos outros membros
da família. Em seus argumentos o autor apresenta algumas características relevantes, cabendo
destacá-las, pois a família contemporânea é: relacional, privada e pública, individualista,
necessita de um horizonte intergeracional, tratando-se de eixos norteadores que servem para
explicitar suas ideias.
A família contemporânea passa a ser muito mais definida por suas relações internas,
estabelecidas entre seus membros do que como uma instituição. O autor aponta como
semelhança existente entre a família antiga e a família moderna, a contribuição prestada por
meio da sua função reprodutora biológica e social junto a sociedade. (SINGLY,2007).
Singly (2007), realizou, durante o século XX, uma abordagem sociológica sobre como
se expressam sentimentos e emoções no âmbito da família. Destaca ainda que a partir da
segunda metade desse século, as relações familiares passaram a ser menos hierarquizadas,
seja entre o casal ou entre os pais e filhos, destaca que, mesmo assim, houve um aumento dos
conflitos familiares. Ressalta que o núcleo familiar continuou sendo acompanhado por
agentes do Estado, dentre eles destacam-se os assistentes sociais, psicólogos, demógrafos e
sociólogos.
Sobre essa questão da evolução da família, Gilberto Velho apresentou no livro
‘Individualismo e Cultura’ algumas considerações sobre a antropologia da sociedade
contemporânea, caracterizando a sociedade como complexa ao apresentar aos indivíduos
inúmeras oportunidades de realizarem seus projetos. (VELHO, 1999, p. 16-17).
Velho (1999), se refere aos contextos criados pela sociedade que acaba por dispor de
diferentes potenciais para que o indivíduo possa concretizar sua individualização. Segundo
ele, para que haja um projeto, é preciso permitir que o indivíduo possa ter o direito de fazer
escolhas e de se orientar dentro de um campo de possibilidades, criadas no contexto histórico
e cultural ao qual encontra-se inserido, considerando a noção de indivíduo, suas prioridades e
paradigmas culturais. Dentro dessa linha de raciocínio, o autor aponta que quanto mais restrita
for a rede de relações, menos individualista será o projeto.
Pires (2014) coloca que, ao longo do tempo a família sofreu inúmeras transformações
por conta da organização da sociedade que também passou por inúmeras e grandes alterações.
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Desta maneira, por conta da complexidade que envolve as sociedades políticas
contemporâneas houve a necessidade de percorrer um longo caminho, compreendendo desde
uma simples organização, baseada no poder do coletivo até as relações de individualismo tão
comuns nos dias atuais. No entanto, no que diz respeito à organização das sociedades, a
instituição familiar sempre teve um papel primordial, tanto antigamente como atualmente.
A família é responsável por iniciar a educação das crianças, deve proporcionar
segurança e proteção, além de orientá-las para a vida, preparando-as para a integração social.
É no ambiente familiar que a criança desenvolve suas principais características,
independentemente da questão do determinismo biológico, pois na família a criança recebe as
marcas culturais que irão determinar sua caracterização. Se não fossem os fortes laços
familiares o processo de humanização não ocorreria, ou melhor, sem a presença e atuação da
família a sociedade fracassaria, ou melhor, não existiria
Segundo Pires (2014), atualmente, as famílias se formam e se dissolvem de maneira
mais informal, os processos de início das relações e o final delas tem ocorrido por meio de
atos isentos da oficialização jurídica e formal da relação, portanto as famílias passaram a se
constituir graças a relações que se baseiam estritamente na dependência do afeto.
No século XXI, a luta e as reivindicações por direitos das comunidades LGBTQIA+
(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Queer, Intersexual, Assexual e o + que refere-se
aos outros grupos e variações de sexualidade e gênero. Trata-se de grupos que buscam lutar
pelos direitos e inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de
gênero) e a visibilidade alcançada pelos pais e mães que criam seus filhos sozinhos, fez com
que o Poder Público passasse a dar novas respostas às demandas da família brasileira. A
maior escolarização da mulher, sua entrada no mercado de trabalho e a queda do número de
filhos, são fatores que contribuíram para alterar os arranjos familiares no Brasil, ou seja,
graças a essas ocorrências a família brasileira passou por mudanças em sua configuração.
(BEZERRA, s/d).

2.4 IMPACTOS DA COVID-19 SOBRE AS RELAÇÕES FAMILIARES
Teixeira (2020) considera que os inúmeros desafios relacionados à Covid-19
envolvem diversos aspectos de natureza multidisciplinar. Essa pandemia invadiu a vida das
pessoas e, mais especificamente, os lares de todos, forçando os membros das famílias a
conviverem mais de perto, colocando todos mais próximos, transformando a convivência
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familiar em full time. Portanto, o isolamento social se transformou em um dos principais
desafios enfrentados pelas famílias.
O isolamento social gerou uma série de dificuldades, além dos riscos, medos e
inseguranças causadas pela pandemia, representada por uma doença que se deu e ainda se dá
de maneira descontrolada no Brasil. O contágio do novo coronavirus ocorre de forma veloz e
força a sociedade a manter o distanciamento social que, desde o início, surge como uma das
medidas de prevenção mais eficaz, principalmente antes da validação de vacinas.
E, embora saibamos que, no Brasil, esse isolamento não tenha ocorrido integralmente,
graças a uma série de fatores; sociais, políticos, econômicos, etc. Tal realidade causou, por
parte do Poder Público, duas reações que cabem aqui destacar: adotou-se medidas de
segurança, objetivando viabilizar a convivência entre pais e filhos de muitos ex-casais que
passaram a ter que negociar e restabelecer o diálogo, a fim de possibilitar o convívio entre as
partes e a proteção dos menores, durante o período da pandemia, uma vez que surgiu a
necessidade de buscar soluções viáveis diante da nova realidade. E assim, o Poder Judiciário
foi acionado para resolver os casos de conflitos e falta de consenso entre as partes que não
conseguiram solucionar tal questão de maneira consensual. Sendo que as principais demandas
que surgiram dizem respeito a solicitação de poder obter o direito de convivência com os
filhos e a obrigação de atender as necessidades alimentícias dos menores, prioritariamente.
(TEIXEIRA, 2020).
Ainda sobre a questão da convivência e sob a ótica jurídica a autora coloca o seguinte:
Em relação à convivência, verifica-se prioritariamente pedidos de suspensão das
visitas, sob o argumento de que os deslocamentos representam riscos à criança, a
serem verificados no caso concreto. Se algum dos pais for médico, se tiver idosos ou
outros membros de grupos de risco no núcleo familiar da criança, deve-se ter
atenção especial. Por ser a convivência familiar um direito fundamental, a teor do
art. 227 da Constituição Federal, as razões para excepcioná-lo devem ser da maior
relevância e gerar riscos diretamente para a criança ou seu entorno. A prioridade é
manter o exercício da convivência e, se for possível, resguardar a todos. Nesse caso,
cada genitor deve se responsabilizar pelas crianças integralmente durante o período
em que estiverem jutos, inclusive absorvendo as atividades escolares remotas
propostas para as crianças (TEIXEIRA, 2020).

Nesse contexto, o poder público ainda determinou que as visitas deviam ser suspensas,
caso um dos genitores não pudessem conviver com a crianças ou se essa convivência pudesse
representar algum tipo de risco à criança. Nesses casos sugere-se manter o convívio virtual
que possua um sistema de áudio e vídeo.
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A citação, que segue, aponta a necessidade das famílias adotarem novas dinâmicas,
diante dos desafios impostos pela pandemia:
Com efeito, trazendo as premissas acima para a realidade atualmente vivenciada,
pautando-se sempre no melhor interesse dos mais vulneráveis (crianças,
adolescentes, portadores de necessidades especiais e idosos), mostra-se razoável que
cada família, caso a caso, analise a dinâmica que melhor atenderá ao respectivo
núcleo familiar, de forma a ir ao encontro das medidas de saúde pública
determinadas pelos governos para contenção da doença, uma vez que os interesses
coletivos são prioritários frente aos individuais. (Disponível em: <
http://www.lacazmartins.com.br/impactos-do-novo-coronavirus-nas-relacoesfamiliares/#:~:text=Impactos%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus%20nas,no
%20conv%C3%ADvio%20social%20e%20familiar> Acesso em: 15 de junho de
2021).

Cabe destacar que, além do isolamento social, existem outros elementos geradores de
conflitos sobre as relações familiares, identificado durante o período da pandemia, com
destaque as para dificuldades encontradas com relação a: educação a distância das crianças e
ou adolescentes; atividades profissionais realizadas em sistema de home office, cumprimento
das medidas de prevenção; saúde financeira, física e mental, dentre outras.

2.4.1 Impactos sobre a Educação
O resultado de uma pesquisa realizada no mês de maio de 2020, no período de 20 dias,
época em que o ensino presencial já estava suspenso nas escolas brasileiras, por conta da
pandemia, contou com a participação de 147 pais e responsáveis aponta as dificuldades
enfrentadas pelos pais no processo da educação remota durante a pandemia, são elas:


a ‘paciência’ exigida dos pais com relação ao ensino on line dos filhos. A
pesquisa também identificou a ‘impaciência’ das crianças para estudar
remotamente;



a ‘incompatibilidade de horários’ entre pais e filhos. Segundo os autores o
termo ‘horário’ surgiu na pesquisa ligado a repetição de palavras como
‘rotina’, ou melhor, “[...] ter horário de estudo, horas de sono regular, horário
para levantar e dormir, determinar horários, planejamento de horários e uma
rotina para o estudo, organização dos horários, horário escolar, ter horário para
realizar, conseguir manter um horário fixo [...]”;



a ‘falta de tempo’ também foi citado como um problema enfrentado.
Dificuldade de conciliar o trabalho e os afazeres domésticos com as tarefas
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dos filhos. Outros termos surgiram com relação a questão do tempo que
merecem destaque: administração do tempo, tempo para os estudos, gasto do
tempo em casa com as tarefas, tempo para ministrar aulas, gestão de tempo,
tempo disponível;


‘problemas com internet’. Outras expressões que surgiram foram: internet
ruim, queda de internet, pouca conexão, a internet às vezes cai, dificuldade de
acesso, internet lenta demais, etc.



‘falta de computador’ ao se referir a necessidade de ter mais de um
equipamento para a realização das atividades profissionais dos pais e para as
tarefas escolares dos filhos, por exemplo;



questionamentos sobre o ‘material enviado pela escola’ que foi caracterizado
como: material ruim, dificuldade de enxergar as lições, material incompleto,
excesso de atividades, etc. ;



“falta de conhecimento” ou ‘desconhecimento’ do conteúdo. Os pais
apontaram não saber muitas coisas ou não saber fazer a atividade proposta,
diferença entre o ensino do passado e o atual, dificuldade de buscar novos
conhecimentos;



‘insegurança’ por não saber o limite do quanto uma mãe pode interferir no
processo das aulas;



‘falta de atenção e concentração’ das crianças;



‘falta de suporte escolar’, falta de apoio da escola, informações insuficientes
por parte dos professores, dificuldade na comunicação com o colégio, falta de
orientação pedagógica ou capacitação dos pais, dentre outras dificuldades
apontadas. (LUNARDI, ET AL., 2021).

Como estratégias adotadas pelos pais, ainda na referida pesquisa, foram citadas
palavras como:


‘dedicação’;



‘disciplina’ no horário de realização das tarefas;



‘auxílio’ no acompanhamento da aula;



‘brincadeiras’, brincadeiras lúdicas, brincadeiras no quintal, aprender
brincando, variar atividades com brincadeiras e interagir com brincadeiras e
jogos;
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‘pesquisa’ como atividades pedagógicas complementares, como suporte para
pais e filhos, pesquisa na internet sobre assuntos da matéria, buscar fonte de
pesquisa, pesquisar na internet para poder ajudar os filhos e pesquisar antes de
ajudar;



‘acompanhar’, ‘participar’ das aulas junto, esclarecer as dúvidas;



Oferta do ‘suporte escolar’ como forma de lidar com o os problemas
enfrentados pelos pais e alunos, manter contato direto entre pais, professores e
alunos, criar parceria com os professores; etc. (LUNARDI, ET AL., 2021).

Cabe ressaltar que essas respostas foram colhidas durante a aplicação de um
questionário sociodemográfico, onde adotou-se como ferramenta o Teste de Evocação Livre
de Palavras, aplicado por meio de formulário na plataforma Google Forms. A aplicação dos
referidos instrumentos se deu pelo envio de um link, encaminhado por e-mail para
pais/responsáveis de alunos em fase de escolarização do ensino público e privado das redes
estaduais e municipais da região oeste da Grande São Paulo e de Brasília, nos diversos níveis
a saber: Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, incluindo o Ensino Médio.
Os resultados da referida pesquisa serviram para reforçar as inúmeras dificuldades
encontradas com relação a educação das crianças durante o período da pandemia, pois o
fechamento de escolas e a prática do ensino on line apresentaram uma gama de desafios e
responsabilidades difíceis de serem equilibradas dentro dos lares brasileiros que, na maioria
das vezes, possuem recursos limitados, graças a falta de tempo, de energia, de recursos
materiais e financeiros. Outra questão que também se apresentou como um grande desafio foi
a organização e o ajuste do tempo no cotidiano dos afazeres familiar, tornando essa
conciliação em mais uma difícil tarefa, visto que a parte significativa dos membros da família
passaram a realizar suas demandas de trabalho e estudos num único ambiente, onde os
horários começaram a colidir com os interesses e as obrigações individuais. (LUNARDI, ET
AL., 2021).
A pesquisa, supracitada, não se referiu a uma questão primordial que ronda os lares
das famílias brasileira de baixa renda, que diz respeito a falta de acesso das crianças ao ensino
remoto, conforme a citação que segue: “Famílias com filhos em redes municipais de ensino
sofrem com a falta de acesso ao ensino remoto durante a pandemia. O contextos de
vulnerabilidades sociais e falta de acesso à internet se interpõem à educação ofertada.”
(Disponível em: https://twitter.com/i/events/1283083486023299073 Acesso em: 28 de agosto
de 2021).
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2.4.2 Impactos sobre a Saúde Financeira
A pandemia da Covid-19 serviu para reforçar as desigualdades socioeconômicas
existentes no nosso país, portanto, os autores são unânimes em apontar que seus impactos têm
se apresentado de maneira bem diferenciada para as famílias pertencentes a diferentes classes
sociais, conforme citação que segue:
Estudos têm sugerido que o desenvolvimento da COVID-19 se diferencia de acordo
com a raça/cor, a etnicidade e os níveis de escolaridade (Batista et al., 2020). O
índice de mortalidade entre pessoas pardas e pretas foi de 54,8%, em maio de 2020.
Por outro lado, esse índice foi de 37,9%, entre as pessoas brancas. Os índices de
mortalidade também foram maiores em pessoas com menor nível de escolaridade,
sendo de 71% entre pessoas sem escolaridade e de 22,5% entre pessoas com nível
superior. Assim, uma pessoa parda ou preta sem escolaridade teria quatro vezes mais
chance de morrer em decorrência da COVID-19 em comparação a uma pessoa
branca com nível superior. Os povos indígenas também se mostraram seriamente
afetados pela COVID-19 (Ferrante & Fearnside, 2020). Nessa perspectiva, a
pandemia evidenciou a histórica desigualdade socioeconômica de nosso país
(SILVA ET AL., 2020).

Com relação as dificuldades financeiras causadas pela pandemia, a Associação
Brasileira de Defesa do Consumidor (PROTESTE) realizou uma pesquisa focada na avaliação
dos possíveis impactos gerados pela pandemia com reação ao orçamento de alguns moradores
do Estado do Rio de Janeiro. A referida pesquisa foi aplicada nos dias 14 e 15 de maio de
2020, naquele momento foram entrevistados 108 consumidores, pertencentes a diferentes
classes sociais, onde a maioria era pertencente a classe média. Cabe ressaltar que, tal pesquisa
foi aplicada por meio de um sistema eletrônico. A citação, que segue, apresenta alguns índices
que merecem destaque:
O estudo apontou que 86,9% das famílias fluminense tiveram perda de dinheiro
durante a pandemia. Segundo o diretor da Proteste, Henrique Lian, a média de
dinheiro perdida foi de R$ 3,5 mil por pessoa. A causa principal da perda de renda
dos moradores do Rio de Janeiro é o desemprego, com 61,8%, seguida de
cancelamento ou eventos culturais, com 41%, cancelamento de eventos esportivos,
34,7%, cancelamento de cerimônias familiares, com 36,9% e, por último,
cancelamento de viagens, com 35,2%. A pesquisa também apontou que 47% das
pessoas que trabalhavam antes da pandemia tiveram algum tipo de prejuízo, sendo
16,2% demitidos devido à crise. Outros 31% ainda trabalham, mas tiveram perda
salarial. Apenas 28% não foram impactados. Com relação às dificuldades
financeiras, a pesquisa mostra que 40% dos entrevistados têm problemas para pagar
as parcelas do cartão de crédito, 30,9% enfrentam dificuldades para manter
assistência médica e 29,7% encontram problemas para quitar necessidades básicas.
Outros 26,7% têm dificuldade de pagar contas de água, luz e gás e outros 22,3%, o
aluguel. Por fim, o estudo também apontou que, quem tinha economias guardadas,
precisou usar o dinheiro durante a pandemia. Segundo a Proteste, 59,8% já usaram o
dinheiro de poupança, enquanto 17,7% declararam não ter usado, mas que podem
precisar
em
breve.
(Disponível
em:
<https://g1.globo.com/rj/rio-de-
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janeiro/noticia/2020/06/05/olha-o-bolso-pesquisa-mostra-impacto-da-pandemia-noorcamento-das-familias-do-rj.ghtm> Acesso em: 20 de julho de 2021).

As informações, constantes na próxima citação, fazem parte de uma pesquisa
intitulada: Primeiríssima Infância – Interações na Pandemia: Comportamentos de pais e
cuidadores de crianças de 0 a 3 anos em tempos de covid-19, realizada pela Kantar Ibope
Media, participaram das entrevistas 1.036 pessoas, realizadas de forma online, em março de
2021:
Famílias da classe D – com renda familiar média mensal de R$ 720 – foram as mais
negativamente impactadas pela pandemia de covid-19 no que diz respeito aos
cuidados com as crianças de até 3 anos. Esse grupo (famílias da classe D) se sente
mais triste, ansioso, sobrecarregado, exausto, impaciente e assustado que os demais.
As famílias destacam que o fator financeiro é um ponto de atenção na forma como
cuidadores
têm
lidado
com
a
pandemia.
(Disponível
em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/06/4930950-primeira-infanciafamilia-de-classe-d-sofre-mais-impacto-na-pandemia.html> Acesso em: 15 de junho
de 2021).

A referida pesquisa apontou que durante a pandemia as famílias viveram situações
bem distintas, e com relação a visão sobre o trabalho que envolve os cuidados necessários
com as crianças pequenas também houve mudanças, dependendo da classe social de quem
respondeu as perguntas, conforme segue:
Aqueles que puderam trabalhar em casa, por exemplo, relataram mais tempo de
convivência das mães, pais e responsáveis com as crianças durante a pandemia. Isso
ocorreu, sobretudo, nos segmentos de classe e educação mais elevados: 51% da
classe AB1 - com renda familiar média mensal acima de R$ 11,3 mil - relataram que
tiveram boas oportunidades de convivência com as crianças na pandemia. Essa
porcentagem cai para 33% entre as famílias da classe D. Nesse grupo, a maioria,
52%, relatou que não houve alteração no tempo de convivência. A pesquisa alerta
que, apesar do tempo de convivência dos pais com os filhos não ter sido alterado
para classe D, ele pode estar mais precário devido à sobrecarga e ao acúmulo de
funções.
Disponível
em:
<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2021/06/4930950-primeira-infanciafamilia-de-classe-d-sofre-mais-impacto-na-pandemia.html> Acesso em: 15 de junho
de 2021).
.

Um levantamento realizado pela Fundação Getúlio Vargas aponta que, desde o início da
pandemia, mais da metade das famílias brasileiras sofreram algum tipo de impacto com
relação ao trabalho de seus membros. Neste estudo participaram 1.300 (um mil trezentos)
consumidores, onde 53,5% confirmaram que suas famílias sofrerem algum tipo de impacto
financeiro. A Fundação identificou que os impactos da pandemia atingiram muito mais as
famílias de menor renda. Dentre os principais resultados alcançados pelo referido estudo,
destacam-se os seguintes percentuais com relação aos efeitos da pandemia sobre o trabalho
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das famílias: ficaram impedidos de trabalhar por conta do isolamento social - 43,9%; sofreu
redução de salário e de jornada – 24,9%; teve o contrato suspenso – 14,7% e foram demitidos
–

12,7% (Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/21/pandemia-

afeta-trabalho-em-mais-da-metade-das-familias-aponta-fgv.ghtml> Acesso em: 15 de junho
de 2021).
2.4.3 Impactos sobre a Saúde Física e Mental
Em pesquisa recém-realizada sobre os impactos da pandemia, o Brasil liderou o
ranking de um dos países mais afetados com relação aos problemas de saúde física, mental e
financeira. Tal conclusão foi resultado de uma pesquisa feita pela Serasa Experian (empresa
multinacional, focada na gestão de informações e na geração de bancos de dados que opera
em 44 países, fornecendo informações sobre análise de crédito e consumo. E, no caso
específico do Brasil, o grupo Experian comprou a Serasa). A referida pesquisa contou com a
participação de 3 mil entrevistados, residentes em países, tais como: Reino Unido, Estados
Unidos, França, Japão e Brasil. Com relação, especificamente, ao caso dos brasileiros
entrevistados foram relatadas inúmeras dificuldades, dentre elas destacam-se as financeiras,
problemas de estresse, ansiedade, aumento de peso, além de problemas físicos.
Ainda sobre os impactos causados pela pandemia, a citação que segue aponta o
seguinte:
Os problemas emocionais surgiram com maior intensidade durante o período de
quarentena, levando muitas pessoas aos consultórios psicológicos. Além disso,
manter as finanças em dia foi grande um desafio, já que a pandemia impôs na vida
dos brasileiros uma série de dificuldades, e muitos até perderam os seus empregos.
(Disponível em: <https://www.posuscs.com.br/o-impacto-da-pandemia-na-saudemental-fisica-e-financeira-da-populacao-mundial/noticia/2254> Acesso em: 15 de
junho de 2021).
.

Menezes (2020) aponta que pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e
da Universidade Federal Fluminense (UFF) estão realizando estudos sobre os impactos do
novo coronavírus com base em algumas hipóteses. Os cientistas dessas pesquisas seguem
linhas de estudos visando identificar os mecanismos da doença, bem como as possíveis
medidas que podem vir ajudar no processo de mitigação dos impactos sobre a saúde mental
dos infectados. Essas pesquisas já discutem como a doença tem afetado a saúde mental, dando
especial atenção para as alterações neurais já identificadas, além das mudanças imunes e
endócrinas, ocasionadas pela infecção e pelo distanciamento social, realidade que passou a
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desencadear inúmeros distúrbios psicológicos. Ainda existem estudos sendo realizados com
relação aos sintomas físicos, mais especificamente, com relação à Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS).
Os cientistas argumentam que os reflexos do novo coronavirus podem causar
transtornos mentais significativos, eles ainda apontam que a doença gera uma interação entre
as vias bioquímicas, havendo evidências de que a doença seja capaz de infectar as células do
sistema nervoso central. Outro impacto causado pelo vírus é a reação imunológica, graças à
infecção marcada pela produção de grande quantidade de substâncias inflamatórias, podendo
ser esse um elo entre o patógeno e as manifestações psiquiátricas. Ainda sobre as
consequências físicas, relacionadas aos transtornos psiquiátricos, a citação que segue indica o
seguinte:
Diversas evidências indicam que essas substâncias alteram a plasticidade neuronal
(capacidade de formar novas conexões entre neurônios) e reduzem a produção de
neurotransmissores (moléculas que enviam sinais químicos entre as células
neuronais, funcionando como mensageiros). Além disso, o processo inflamatório
intenso pode afetar a produção do hormônio cortisol, cujo desequilíbrio está
associado a transtornos psiquiátricos. (MENEZES, 2020).
.

Diante dos dados apresentados por Menezes (2020), observa-se uma relação direta
entre as sequelas físicas e psicológicas ocasionadas pelo novo coronavirus, com destaque para
a seguinte ocorrência: o ‘estresse’ ocasionado pelo isolamento social pode gerar alterações
imunológicas, graças a produção de um maior número de substâncias inflamatórias, incluindo
nessa situação até mesmo as pessoas que não foram infectadas. Assim sendo, os
pesquisadores se referem a um maior nível de vulnerabilidade a qual encontram-se expostos
alguns grupos específicos, tais como: obesos, trabalhadores da saúde e idosos, tratando-se dos
grupos que mais tem se apresentado suscetíveis tanto para os quadros graves de Covid-19
quanto para a ocorrência de distúrbios psiquiátricos.
Em 2020 o Ministério da Saúde, por intermédio da Fiocruz, criou uma Cartilha
intitulada por Saúde Mental e Atenção Psicossocial na Pandemia COVID-19 que apresentou
recomendações gerais. Dentre as indicações apresentadas, na referida cartilha, destacam-se as
reações mais frequentes, detectadas durante a pandemia:


Ter medo de - transmitir o vírus a outras pessoas, ser separado de entes queridos
durante o período de quarentena, não poder trabalhar durante o isolamento, perder as
pessoas amadas e os meios de subsistência, ser demitido e excluído socialmente por
ter sido contaminado pela doença, não ter recursos financeiros, adoecer e morrer;
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Ter a sensação recorrente de – angústia, tristeza, irritabilidade e impotência diante
dos acontecimentos;



Ter intensificado os seguintes sentimentos durante o isolamento – solidão, tristeza,
tédio; desamparo; etc.



Ter reações comportamentais - distúrbios de apetite (falta ou excesso); distúrbios do
sono (pesadelos recorrentes, dificuldade para dormir, sono em excesso, insônia);
conflitos interpessoais mais frequentes (entre equipes de trabalho, amigos familiares,
etc.); aumento de violência doméstica e da violência direcionada aos profissionais de
saúde; pensamentos recorrentes sobre a epidemia, sobre a saúde da família e
relacionados à morte e ao morrer. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
A pesquisa da Fiocruz, realizada em meados de 2020, apontou uma piora significativa

no estado de saúde da população, houve um aumento nos diagnósticos de depressão e
ansiedade. Sendo que a ansiedade e depressão se mostraram mais prevalentes entre as
mulheres, especialmente sobre aquelas com idade entre 18 e 39 anos. “Todos esses impactos
sociais, econômicos e emocionais apresentam-se às famílias como estressores, intensificando
sua vulnerabilidade e demandando um processo de reorganização estrutural.” (SILVA ET
AL., 2020).
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3. METODOLOGIA
Em termos metodológicos, inicialmente foi realizado um estudo bibliográfico sobre o
tema em questão: ‘Impactos da pandemia da Covid-19 sobre as relações familiares’. O estudo
bibliográfico serviu como ponto de partida para a pesquisa de campo visando confirmar os
impactos da pandemia, segundo indicação dos autores adotados, pois pretendia-se identificar e
avaliar como as relações familiares foram impactadas, especificamente sobre 4 eixos: a
educação, saúde financeira, física e mental, para finalmente, apresentar recomendações e
estratégias que sejam capazes de minimizar os referidos impactos.
Nesse tipo de pesquisa consegue-se descobrir novos fenômenos ou correlacioná-los.
Logo, a pesquisa de campo desenvolvida pode ser classificada como sendo de natureza
qualitativa, na medida em que os dados foram obtidos por meio da aplicação de um
questionário (ver apêndice), avaliado dentro de um universo amostral, caracterizando a
natureza exploratória, quanto ao método adotado. (LAKATOS; MARCONI, 1999).
Para a análise dos dados obtidos também foi adotado o método quantitativo, com a
finalidade principal de quantificar as respostas dadas e demonstrar numericamente os
impactos da pandemia, apontados por membros de famílias. Cabendo reforçar que o método
quantitativo é caracterizado pelo emprego da quantificação das respostas dadas, pois tanto
com a coleta de informações, quanto no tratamento delas, recorreu-se as técnicas estatísticas,
representadas por percentuais. (RICHARDSON, 1999).
Cabe destacar que, inicialmente, havia a intenção de preparar um questionário a ser
respondido apenas por famílias de baixo poder aquisitivo e ou residentes de comunidades
carentes, no entanto, o momento atual de pandemia não permitiu o contato presencial com
essas famílias para realizar a aplicação do questionário, ação também inviabilizada pela
necessidade de mantermos o isolamento social, como forma de prevenção da pandemia que
ainda acomete a população brasileira de maneira significativa e preocupante.
Neste contexto, optou-se por montar um questionário (ver apêndice), direcionado a
membros de famílias, tendo sido aplicado por meio de formulário montado na plataforma
Google Forms. O acesso ao referido instrumento se deu pro meio do seguinte link:
https://forms.gle/1CUcBtDN5Boks2n76 , encaminhado pelo whatsapp às famílias de diversas
classes sociais, residentes dos municípios de São Gonçalo, Niterói e da cidade do Rio de
Janeiro.
Assim sendo, foram respondidos 231 (duzentos e trinta e um) questionários. E,
conforme sinalizam Lakatos; Marconi (1999, p. 43), para colher informações sobre um
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determinado tema, referente a um universo numeroso de dados, torna-se praticamente
impossível fazer um levantamento do todo, surgindo assim, a necessidade de investigar
apenas uma parte deste universo, pois, segundo os autores a amostragem permite contar com
uma parte do todo.
Estudo utilizou uma amostragem não probabilista, pois segundo definição de Lakatos;
Marconi e (1999, p.44 e 55), durante o processo de escolha da amostra, não foram aplicadas
fórmulas estatísticas, tendo-se utilizado o critério da acessibilidade, uma vez que dos 280
questionários enviados, 231 foram respondidos.
O questionário foi submetido a testes prévios que antecederam a sua aplicação, em que
foi solicitada a apreciação e o julgamento de 16 respondentes, sendo eles: pais de estudantes,
professores, estudantes, trabalhadores desempregados, profissionais de saúde e que atuam em
home office, etc. Neste sentido, objetivou-se a realização de avaliações e correções não só do
conteúdo, mas também do formato em que foram elaboradas as perguntas. E, sobre os testes
prévios, Vergara (2006, p.56) indica que questionários devem ser submetidos aos seus
apreciadores para que se façam as devidas correções e, em seguida, lhes solicite, novamente,
o julgamento do questionário reformulado.
E assim, o referido questionário foi aplicado durante o período de 27 de julho a 21 de
agosto de 2021 que, após concluir o preenchimento, os respondentes não conseguiram acessar
o referido questionário novamente, recurso adotado para impossibilitar que uma mesma
pessoa pudesse responder o questionário por mais de uma vez.
Optou-se pela utilização de um questionário semiestruturado (ver apêndice), com
perguntas fechadas e abertas. Os resultados das respostas dadas às perguntas fechadas foram
apresentados percentualmente, através de gráficos de pizza, já as respostas das perguntas
abertas foram apresentadas por meio de gráficos de barra, em que considerou-se os valores
absolutos, uma vez que foi permitido aos respondentes escolher mais de uma opção. Desta
maneira, o questionário foi composto por 24 (vinte e quatro) perguntas, sendo 17 fechadas e 7
abertas.
E, finalmente, para a elaboração do referido questionário e da análise dos dados
coletados, baseou-se nos objetivos desta pesquisa, nas indicações das pesquisas e autores
adotados, pois, segundo Vergara (2006, p.54), a coleta de dados deve responder ao problema
de pesquisa e os dados podem ser coletados por meio de técnicas interativas diversas como,
por exemplo, segundo a visão dos sujeitos da pesquisa ou por outros meios que permitam
visualizar a situação problema.
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4 ANÁLISES E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
4.1 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS
Como já foi mencionado, o questionário (ver apêndice) aplicado na pesquisa de campo, foi
respondido por 231 membros de famílias, no período de 27 de julho a 21 de agosto de 2021.
Segue, abaixo, a descrição gráfica e comentada sobre os percentuais obtidos por meio
das 17 perguntas fechadas realizadas:

GRÁFICO 01 – Percentuais da composição familiar
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 01 demonstra que 57,1% das famílias são compostas de 2 a 3 membros;
30,7% possuem de 3 a 5 pessoas; 6,5% moram sozinhos; 4,5% possuem de 5 a 7 pessoas e
apenas 1,2% possuem mais de 7 pessoas na família.
O resultado obtido demonstra que mais da metade das famílias que participaram da
pesquisa de campo são compostas de 2 a 3 pessoas e 30,7% são compostas de 3 a 5 pessoas.
Portanto, a maior parte das famílias que participou da pesquisa é composta de 2 a 5 pessoas.
Cabe destacar que, segundo o Instituto Brasileiro de (IBGE/2016), o tamanho das
famílias brasileiras diminuiu em todas as regiões, ficando em torno de 3,3 pessoas por família
(Disponível

em:

<https://labsfac.ufsc.br/2016/05/23/dados-do-ibge-queda-substancial-no-

tamanho-das-familias-brasileiras/> Acesso em: 18 de agosto de 2021). O referido estudo
ainda aponta que, quanto menor a renda das famílias, maior a quantidade de pessoas que as
compõem.
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GRÁFICO 02 – Percentuais da renda familiar
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

No gráfico 02 observa-se que 21,6% das famílias possuem renda de R$ 2.000,00 a R$
4.000,00 (dois mil a quatro mil reais); 21,6% possuem renda de R$ 6.000,00 a R$ 10.000,00
(seis mil a dez mil reais); 20,3% das famílias possuem renda acima de R$ 10.00,00 (dez mil
reais); 16,9% possuem renda de R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00 (quatro mil a seis mil reais);
15,6% possuem renda de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00 (um mil a dois mil reais) e apenas 4%
das famílias possuem renda menor que R$ 1.000,00 (um mil reais). A distribuição das rendas
apresentou índices bem próximos, sendo possível categorizar a maioria delas como
pertencentes à classe média.
Diferentes pesquisas apontam que a questão da renda familiar está diretamente ligada
aos índices de contaminação, ou seja, estudos já realizados comprovam que as famílias de
baixa renda sofrem mais fortemente os impactos da pandemia. Neste sentido, segue abaixo,
uma citação que merece destaque:
A contaminação é facilitada pela distribuição desigual da renda. Nas periferias, as
condições para cumprir o isolamento social são piores: há mais moradores por
domicílio, o acesso a água encanada, vital para a higienização, às vezes não existe
ou é intermitente, e a insegurança econômica estimula muitos a saírem de casa para
obter algum dinheiro. (Disponível em: < https://www.dw.com/pt-br/como-o-novocoronav%C3%ADrus-acentua-as-desigualdades-no-brasil/a-53256164> Acesso em:
118 de agosto de 2021).
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GRÁFICO 03 – Percentuais do trabalho em home office
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 03 demonstra que 56,7% dos membros da família estão trabalhando em home
office; 35,9% não estão trabalhando em home office e 7,4% às vezes trabalham em home
office.
Sobre a questão do trabalho em home office, uma pesquisa encomendada pela C6 Bank
e realizada pelo Datafolha aponta o seguinte:
[...] as classes A e B foram as que mais conseguiram aderir ao home office,
configurando 52% dos trabalhadores desse grupo. Na classe C, esse foi o caso de
apenas 29% dos profissionais; e os trabalhadores pertencentes às classes D e E
representam percentuais ainda menores de adoção do home office: 26% (C6Bank
notícias, 2020). A pesquisa ainda alerta para o aspecto de que a desigualdade na
adoção do home office nas condições de pandemia reflete as desigualdades de
gênero, classe e cor da pele (LEMOS; BARBOSA; MONZATO, 2020).

GRÁFICO 04 – Percentuais do trabalho fora de casa
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)
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O gráfico 04 aponta que 59,3% dos membros das famílias estão trabalhando fora de
casa durante a pandemia; 26,8% não estão trabalhando fora de casa e 13,9% dos membros das
famílias, às vezes, trabalham fora de casa.
Este resultado serve para confirmar que os trabalhadores estão tendo que manter a rotina
de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus que lhes exige sair de casa e se deslocar
diariamente, conforme demonstra pesquisa, recém-realizada, que afirma o seguinte: “[...]
.milhões de brasileiros que não podem deixar sua rotina de trabalho para atender à
determinação dos governos de evitar contato social, sejam eles trabalhadores informais ou
com carteira assinada.” (Disponível em: < https://www.redebrasilatual.com.br/saude-eciencia/2020/03/epidemia-coronavirus-rotina-trabalhadores/> Acesso em: 18 de agosto de
2021).

GRÁFICO 05 – Percentuais da contaminação da família
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 06 sinaliza que 59,2% consideram que não houve contaminação da família
graças ao deslocamento de membro(s) para trabalhar fora de casa; 26% consideram que houve
contaminação por conta do deslocamento para o trabalho e 14,8% consideram que talvez a
contaminação da família tenha se dado por conta do deslocamento de alguns membro(s) para
trabalhar fora de casa.
Cabe lembrar que os níveis de contaminação foram mais agravantes com relação aos
profissionais de saúde e, sobre esta questão, em uma matéria realizada pelo jornal ‘O Globo’,
de Pernanbuco, uma médica declarou que redobrou o processo de higienização ao chegar em
casa, momento em que ela afirmou o seguinte: "Criamos uma estação de limpeza antes de
entrar em casa, para proteger nossa família. Primeiro, deixamos os calçados e a roupa suja.
Botamos a bolsa no balcão, tiramos o celular, chave do carro e começa o processo de
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higienização"

(Disponível

em:

<

https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2020/04/09/cuidados-com-a-familia-e-rotinados-profissionais-de-saude-mudam-por-causa-da-pandemia-de-coronavirus.ghtml>

Acesso

em: 18 de agosto de 2021).

GRÁFICO 06 – Percentuais dos membros da família que tiveram Covid-19
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 06 aponta que 57,1% dos membros da família não tiveram Covid-19 e 42,9%
já tiveram Covid-19.
Por meio de um índice bem alto (42,9%) de contaminação das famílias, a presente
pesquisa serve para reafirmar que a classe média também foi muito afetada, apesar dos
estudos realizados apontarem que os índices de contaminação por Covid-19 têm atingido mais
fortemente as famílias de baixa renda, conforme citação que segue: “Covid-19 ameaça
particularmente a saúde e a renda dos mais pobres, moradores de periferia e que já tinham
vínculos frágeis no mercado de trabalho. Maior impacto da pandemia ainda está por vir,
preveem

especialistas.”

(Disponível

em:

<

https://www.dw.com/pt-br/como-o-novo-

coronav%C3%ADrus-acentua-as-desigualdades-no-brasil/a-53256164> Acesso em: 118 de
agosto de 2021).
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GRÁFICO 07 – Percentuais do falecimento por Covid-19
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 07 demonstra que 87,9% não tiveram nenhum membro da família que faleceu
por Covid-19 e 12,1% responderam que tiveram algum membro da família que faleceu por
Covid-19.
Sobre esta questão de mortes por Covid-19 , o site do G1, em julho de 2021, se refere a
posição do Brasil na média móvel da pandemia, conforme segue: “O Brasil ocupa a 9ª posição
neste ranking, com média móvel de 5,95 mortes por milhão. A média móvel é uma média das
notificações

registradas

ao

longo

de

sete

dias.”

(Disponível

em:

<

https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/07/15/mortes-por-covid-no-pais-mais-afetadoperdi-15-familiares-em-1-mes.ghtml> Acesso em: 18 de agosto de 2021).
Ainda sobre a questão das mortes por Covid-19, cabe lembrar que tal realidade tem
provocado inúmeras alterações nos padrões de funcionamento das famílias brasileiras, onde a
rotina foi drasticamente afetada, o distanciamento serviu para abalar a rede de apoio social, os
milhares de óbitos serviram para intensificar o sentimento do luto, ocorrido por conta da perda
de pessoas queridas. Tal realidade serviu para afetar de maneira drástica a saúde e a qualidade
de vida da população. (BROOKS ET AL., 2020; PRIME, WADE, & BROWNE, 2020;
SILVA ET AL., 2020).
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GRÁFICO 08 – Percentuais dos membros da família desempregados
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

Por meio do gráfico 08, nota-se que 53,2% dos membros da família não estiveram ou
não estão desempregados; 44,2% estiveram ou estão desempregados e 2,6% deles estiveram,
por vezes, desempregados.
Sobre essa questão dos trabalhadores afetados durante a pandemia, cabe destacar os
dados expostos na citação que segue:
Em nota técnica publicada pela Rede de Políticas Públicas e Sociedade, os
pesquisadores Rogério Barbosa, do Centro de Estudos da Metrópole, e Ian Prates, do
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, estimaram o número de trabalhadores
afetados no Brasil pela covid-19, e concluíram que 81% da força de trabalho (75,5
milhões de pessoas) experimentam algum tipo de vulnerabilidade em função da
pandemia. Os mais vulneráveis, com empregos menos estáveis em setores não
essenciais, como serviços domésticos, cabeleireiros, comércio de vestuário e
manutenção de veículos, somam 23,8 milhões de pessoas, ou 25,5% da população.
(Disponível em: <https://www.dw.com/pt-br/como-o-novo-coronav%C3%ADrusacentua-as-desigualdades-no-brasil/a-53256164 > Acesso em: 18 de agosto de
2021).

Ainda sobre o desemprego e demais impactos, detectados durante o período da
pandemia, cabe destacar o seguinte:
[...] além da crise sanitária, uma das consequências da pandemia é o aumento do
desemprego e, portanto, a elevação da informalização do trabalho, dos terceirizados,
dos subcontratados, dos flexibilizados, dos trabalhadores em tempo parcial e do
subproletariado. Essa população precisará ser assistida com políticas voltadas a
protegê-la da fome e da pobreza, ou seja, necessitará ser inserida numa rede de
proteção social. O desafio é fenomenal, tendo em vista que uma das marcas do
capitalismo globalizado e liberal - e que vem sendo seguida pela equipe econômica
do governo Bolsonaro - é a crescente informalização do trabalho (COSTA, 2020).
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GRÁFICO 09 – Percentuais dos conflitos gerados pela redução da renda familiar
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 09 aponta que 65,7% percebem que a redução da renda familiar gerou
conflitos entre os membros da família; 19,4% não percebem a geração de conflitos e 14,8%
perceberam que, às vezes, ocorreram conflitos por conta da redução da renda familiar.
Além dos inúmeros impactos causados pela pandemia de Covid-19, Stanley, Markman
(2020) apontam uma série de desafios ocorridos especificamente nas relações entre os casais,
durante o período da pandemia, colocando-os em uma situação de grande vulnerabilidade.
Neste contexto, os autores sinalizam que detectou-se um aumento expressivo dos
desentendimentos e conflitos familiares, assim como o resultado obtido nesta pesquisa.

GRÁFICO 10 – Percentuais dos impactos da inflação sobre a renda familiar
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 10 demonstra que 90,9% dos membros da família percebem que o aumento da
inflação tem gerado impactos sobre a renda familiar; 6,5% percebem que, às vezes, o aumento
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da inflação gera impactos e apenas 2,5% dos membros da família entendem que o aumento da
inflação não tem gerado impactos sobre a renda familiar.
Este resultado serviu para confirmar que o aumento da inflação tem gerado grandes
impactos sobre a renda das famílias brasileiras. Logo, o resultado obtido serve para confirmar
os dados do indicador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) de inflação sobre a
faixa de renda que registrou, em setembro de 2020, uma aceleração dos preços que tem
afetado todas as classes sociais pesquisadas. O referido indicador dividiu as famílias
brasileiras em seis faixas, determinadas pela renda e avaliou como a inflação tem afetado, a
cada mês, esses grupos. Segundo a classificação da referida pesquisa ficou determinado o
seguinte: “[...] as famílias de renda muito baixa são as que têm ganho domiciliar menor de R$
1.650,50. E as famílias classificadas como de renda alta são aquelas cujo ganho domiciliar é
superior a R$ 16.509,66.” (ALEGRETTI, 2020).
Ainda sobre os impactos da inflação sobre as renda familiar, no período da pandemia, o
IPEA detectou que as famílias de baixa renda foram as mais afetas com o aumento dos preços
dos alimentos, de acordo com a citação que segue:
A inflação dos mais pobres é muito pressionada pela variação de alimentos. Quando
você olha a cesta de consumo das famílias mais pobres, elas consomem menos bens
do que as famílias mais ricas, então o alimento acaba ganhando um peso maior,
explica a economista Maria Andreia Lameiras, responsável pelo Indicador Ipea de
Inflação por Faixa de Renda. Segundo ela, os mais pobres gastam quase 30% do
orçamento da família com alimentos em domicílio. Ao mesmo tempo, as famílias
mais ricas gastam uma parcela menor — em torno de 10% — da renda com
alimentos em domicílio (ALEGRETTI, 2020).

GRÁFICO 11 – Percentuais do recebimento de auxílios financeiros
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

No gráfico 11, identifica-se que 75,8% das famílias responderam que não receberam ou
não recebem nenhum tipo de auxílio financeiro; 21,2% receberam ou recebem e apenas 3%
das famílias, às vezes, receberam ou recebem algum tipo de auxílio financeiro.
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Considera-se que este resultado está diretamente ligado a renda indicada pelas famílias
que participaram da pesquisa de campo, porém não se pode deixar de considerar que o atual
governo, desde o início da pandemia, se ausentou de atuar na linha de frente do combate aos
impactos causados pela pandemia, realidade que deixou muitas famílias em situação de total
vulnerabilidade. Neste sentido, o atual governo deixou de adotar, orientar e incentivar a
população na adoção de medidas preventivas e sanitárias, além de dificultar e demorar na
adoção de medidas mais eficazes de apoio financeiro, capazes de garantir o atendimento as
necessidades básicas das famílias, visando uma retomada mais rápida da economia do país.
Desta maneira, graças a falta de orientação e maiores esclarecimentos sobre as medidas
corretas a serem adotadas, Silva et al (2020) ressaltam que a relação das famílias brasileiras
quanto aos cuidados com a Covid-19 foi muito questionável e, na maioria das vezes, ineficaz
e insuficiente, devido ao desencontro de orientações oriunda de diferentes esferas do governo,
das organizações nacionais e internacionais de saúde, com destaque para as mais variadas
notícias falsas (fake news), fortemente disseminadas nos aplicativos de mensagens e nas redes
sociais, além das dificuldades geradas por questões étnico-raciais e dos diferentes níveis
socioeconômico das famílias.

GRÁFICO 12– Percentuais de famílias que fizeram o isolamento social
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 12 indica que 52,4% das famílias puderam fazer isolamento social; 25,5% das
famílias, por vezes, puderam fazer e 22,1% das famílias não puderam fazer isolamento social.
Com este resultado observa-se que, mais da metade das famílias puderam fazer
isolamento social. No entanto, não se pode ignorar os desafios impostos por esta nova rotina.
A pandemia e a necessidade de manter o isolamento social têm exigido das famílias
muita disciplina, diálogo e paciência. Há meses as famílias estão sendo obrigadas a viver uma
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vida completamente diferente. Muitas mudanças se impuseram por conta desse período de
isolamento e poucas são as chances de que seja possível retomar a um estilo de vida
semelhante aquela vivida na fase do período da pré-pandemia (REVISTA EXAME ON LINE,
2020).

GRÁFICO 13 – Percentuais da presença de crianças e ou adolescentes nas famílias em fase escolar
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 13 indica que 59,3% das famílias não são compostas por crianças e ou
adolescentes em fase escolar e 40,7% das famílias possuem crianças e ou adolescentes em
fase escolar.
O presente resultado demonstra que um pouco mais de 40% das famílias possuem
crianças e ou adolescentes em fase escolar e as pesquisas que fundamentaram o referencial
teórico apontam as inúmeras dificuldades enfrentadas por essas famílias.
O envolvimento exigido pela pandemia entre os membros da família e o seu papel com
relação a participação específica dos pais em aulas remotas com as crianças e adolescentes
criaram oportunidades transformadoras, onde a atuação efetiva destes pais tem se tornado algo
decisivo no desempenho dos estudantes. Com o isolamento social os membros das famílias se
viram obrigados a viver reclusos, devido a ameaçada à saúde, passando a ter um novo tipo de
convivência que gerou mudanças profundas e, em alguns casos, foram surgindo inúmeros
conflitos (BETTO, BOFF, CORTELLA, 2018).
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GRÁFICO 14 – Percentuais das dificuldades para auxiliar os estudantes nas tarefas escolares
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

No gráfico 14 pode-se observar que 56,4% dos responsáveis sentiram dificuldades para
auxiliar os estudantes na realização das tarefas escolares; 26,6% dos responsáveis não
sentiram dificuldades e 17% dos responsáveis, às vezes, sentiram dificuldades.
Portanto, as dificuldades dos responsáveis no auxílio às atividades escolares é um fato
detectado nesta pesquisa e, sobre esta questão, Hodges et al (2020) sinalizam que o trabalho
educacional on line exige dos pais e responsáveis muita paciência e criatividade, além de
interação direta entre os estudantes, educadores e pais. Durante o período da pandemia, os
pais tiveram que improvisar, aprender a ensinar e realizar um acompanhamento mais atento
durante as atividades escolares dos filhos, realidade que lhes exige conhecimentos
pedagógicos e tecnológicos.
A citação, que segue, reforça a dificuldade dos pais na participação das aulas remotas
das crianças:
[...] se deve considerar positivamente a participação efetiva dos pais na vida dos
filhos, que, além de possibilitar uma visibilidade maior às aulas remotas, promove
algo que até o momento passava despercebido. Devido à correria do dia a dia, a
maioria destes pais não tinha familiaridade com esta modalidade de ensino e, por
vezes, com realidade do processo de ensino-aprendizagem de seus filhos.
(FERREIRA, 2020).
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GRÁFICO 15 – Percentuais das dificuldades dos estudantes com as tarefas escolares
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 15 aponta que 64,9% dos responsáveis identificaram dificuldades
encontradas pelos estudantes durante a realização das tarefas escolares; 18,1% não
identificaram dificuldades nos estudantes e 17% dos responsáveis, às vezes, identificaram as
dificuldades dos estudantes.
A próxima citação serve para comprovar o resultado alcançado nesta pesquisa,
conforme segue:
E uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED)
sobre as atividades remotas na educação durante a pandemia mostra que essa
adaptação não tem sido fácil. De acordo com o levantamento, 67% dos alunos se
queixam de dificuldades em estabelecer e organizar uma rotina diária de estudos
(Disponível em:
<
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/na-pandemia-67-dos-alunos-temdificuldade-de-organizacao,ba3b906910fe78c15ec20517f1882ef1tj66nl60.html>
Acesso em: 21 de agosto de 2021).

GRÁFICO 16 – Percentuais da adoção de medidas preventivas
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

56

No gráfico 16, identificou-se que 90,4% das famílias adotaram e continuam adotando
medidas de prevenção básicas; 7,8% das famílias, às vezes, adotaram e continuam adotando;
apenas 1,8% das famílias não adotaram e continuam não adotando medidas de prevenção
básicas contra a Covid-19.
Cabe ressaltar que estudos apontam que as medidas de prevenção devem ser adotadas
diariamente, tais como: evitar aglomerações, lavar as mãos, usar máscara, tomar vacina,
dentre outras que são capazes de reduzir a contaminação e disseminação do novo coronavírus.
E, sobre esse aspecto, o Ministério da Saúde e demais órgãos reforçam a necessidade de se
conter o contato social o que, consequentemente, pode reduzir as chances de transmissão do
vírus, que é muito alta, se comparado a outros coronavírus do passado. A citação, que segue,
serve para reforçar e pontuar algumas das principais medidas de prevenção que devem ser
adotadas:
As medidas gerais válidas, a partir desta sexta-feira (13), a todos os estados
brasileiros, incluem o reforço da prevenção individual com a etiqueta respiratória
(como cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar), o
isolamento domiciliar ou hospitalar de pessoas com sintomas da doença por até 14
dias, além da recomendação para que pacientes com casos leves procurem os postos
de saúde. As unidades de saúde, públicas e privadas, deverão iniciar, a partir da
próxima semana, a triagem rápida para reduzir o tempo de espera no atendimento e
consequentemente a possibilidade de transmissão dentro das unidades de saúde. Os
vírus respiratórios se espalham pelo contato, por isso a importância da prática da
higiene frequente, a desinfecção de objetos e superfícies tocados com frequência,
como celulares, brinquedos, maçanetas, corrimão, são indispensáveis para a proteção
contra o vírus. Até mesmo a forma de cumprimentar o outro deve mudar, evitando
abraços, apertos de mãos e beijos no rosto. Essas são as maneiras mais importantes
pelas quais as pessoas podem proteger a si e sua família de doenças respiratórias,
incluindo o coronavírus (Disponível em: < https://www.unasus.gov.br/noticia/saudeanuncia-orientacoes-para-evitar-a-disseminacao-do-coronavirus> Acesso em: 21 de
agosto de 2021).

GRÁFICO 17 – Percentuais das etapas de vacinação das famílias
FONTE: Pesquisa de campo - Google forms (2021)
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O gráfico 17 demonstra que em 90,4% das famílias, todos os membros são a favor da
vacina para Covid-19; em 8,7% das famílias, alguns membros são a favor da vacina e outros
são contra; em apenas 0,9% das famílias, todos os membros são contra a vacina para Covid19.
Este resultado serve para demonstrar que a grande maioria das famílias é a favor da
vacina para Covid-19 e menos de 1% das famílias são contra um dos meios de prevenção
mais importante e seguro. Desta maneira, a próxima citação, extraída de um dos sites UFF,
serve para reforçar a importância da vacinação como uma das principais medidas de proteção
contra a Covid-19:
A vacinação é conhecida como uma das ações em saúde de maior eficiência, tendo
grande impacto na redução da mortalidade e aumento no número de anos vividos.
Podemos confiar nas vacinas liberadas para uso sim, pois elas passam por um
rigoroso processo de desenvolvimento, incluindo o controle de qualidade em todas
as fases de produção e avaliação, tanto da segurança da sua aplicação em seres
humanos, quanto ao seu potencial em estimular o nosso sistema imunológico para a
defesa
contra
microorganismos
invasores.
(Disponível
em:
<
https://www.uff.br/?q=importancia-da-vacina-no-combate-ao-novo-coronavirus>
Acesso em: 21 de agosto de 2021).

Segue, abaixo, a descrição gráfica e comentada sobre os principais resultados obtidos
por meio das 7 perguntas abertas, realizadas no questionário aplicado (ver apêndice). Cabe
esclarecer que, foi permitido aos respondentes escolher mais de uma das opções apresentadas
nas referidas perguntas, assim sendo, os valores absolutos representam a quantidade de vezes
em que as opções foram mais escolhidas:

GRÁFICO 18 – Dificuldades enfrentadas no trabalho em home office (em valor absoluto)
Fonte: Pesquisa de campo - Google forms (2021)
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O gráfico 18 refere-se ao resultado da pergunta subsequente a questão de número 3 e
refere-se as principais dificuldades enfrentadas pelo(s) membro(s) da família que estão
trabalhando em home office:
1ª - Barulho e ou interrupções inadequadas: 109;
2ª - Falta de espaço físico apropriado ou adaptado para realização do trabalho: 59;
3ª - Falta de equipamentos adequados (mesa, cadeira, computador, celular, tablet, etc.): 58;
4ª – Dificuldade de acesso às tecnologias: 26 e Outros: 26.
O resultado obtido sinaliza que o ‘barulho e ou as interrupções inadequadas’ foi a opção
mais escolhida, seguida da ‘falta de espaço físico e equipamentos apropriados’, realidade que
serve para demonstrar a falta de preparo e adaptação das famílias para lidar com a nova rotina.

GRÁFICO 19 – Fontes de origem do(s) auxílio(s) financeiro(s) (em valor absoluto)
Fonte: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 19 refere-se ao resultado da pergunta subsequente a questão de número 8 e
refere-se a origem de fontes das quais as famílias receberam ou recebem algum tipo de auxílio
financeiro. Seguem as três opções mais escolhidas:
1ª - Auxílio Emergencial: 48
2ª - Outros familiares: 14
3ª- Outros tipos de auxílios originários de Órgão Públicos (Municipal, Estadual ou
Federal): 12
Este resultado serve para reforçar a importância do auxílio emergencial que, segundo
Beghin (2021), Coordenadora da Assessoria Política do Instituto de Estudos Socioeconômicos
(Inesc), esse auxílio serviu para conter a crise sanitária, aliviou a fome, diminuiu as
desigualdades de renda, de gênero e raça, segurou a recessão econômica do país, conforme
citação que segue:
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Não fosse pelo Auxílio, que injetou mais de R$ 300 bilhões na economia, a recessão
em 2020 teria sido muito maior. Análises do Centro de Pesquisa em Macroeconomia
das Desigualdades da FEA/USP mostram que o tamanho do tombo estimado para o
PIB brasileiro em 2020 seria da ordem de 8,4% a 14,8% e o Auxílio Emergencial
não tivesse sido adotado[...] Ou seja, se o Auxílio não tivesse sido adotado, mesmo
no melhor dos casos (queda de 8,4% do PIB), a economia brasileira teria tido uma
contração quase duas vezes maior que a observada no cenário com o Auxílio. No
caso mais pessimista, que prevê retração de 14,8% da economia sem o programa, o
tombo seria cerca de três vezes maior que o verificado na realidade. O estudo
confirma, portanto, que o Auxílio Emergencial impediu uma recessão ainda mais
profunda no Brasil em 2020 (BEGHIN, 2021).

GRÁFICO 20 – Principais dificuldades no isolamento social (em valor absoluto)
Fonte: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 20 indica o resultado da pergunta subsequente a questão de número 9 e referese as principais dificuldades encontradas pelas famílias durante o isolamento social. Seguem
as quatro opções mais escolhidas:
1ª - Sobrecarga de tarefas (má distribuição de tarefas entre os membros da família): 91
2ª - Outros: 81
3ª - Falta de diálogo: 52
4ª – Agressões verbais: 23
Portanto, tendo sido a ‘sobrecarga de tarefas’ a opção mais escolhida, a citação que
segue, serve para justificar tal resultado:
De acordo com o artigo ‘Os afazeres domésticos antes e depois da pandemia’:
desigualdades sociais e de gênero, aumentou a divisão igualitária das tarefas
domésticas entre os membros adultos da família. Antes da pandemia, 85% dessa
carga de atividades era feminina. No entanto, a partir do detalhamento dos números,
o estudo revela que as mulheres permanecem sofrendo uma sobrecarga dos trabalhos
da casa[..] Mesmo com o aumento da participação dos homens na divisão de tarefas
domésticas, essa diferença foi mais observada em casais sem filhos do que naqueles
com crianças pequenas. Segundo o estudo, ainda que 35,9% das famílias formadas
por pai e mãe dividam as responsabilidades nos cuidados do lar, porém o nível de
atribuições das mulheres não diminuiu necessariamente (Disponível em: <
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https://www.ufrn.br/imprensa/noticias/38004/artigo-analisa-divisao-do-trabalhodomestico-na-pandemia> Acesso em: 22 de agosto de 2021).

GRÁFICO 21 – Distúrbios comportamentais e emocionais causados pelo isolamento social (em valor absoluto)
Fonte: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 21 indica o resultado da segunda pergunta subsequente a questão de número 9
e refere-se aos distúrbios comportamentais e emocionais identificados durante isolamento
social. Seguem as principais opções escolhidas:
1ª - Perda ou ganho de peso: 119
2ª - Ansiedade, depressão: 115
3ª - Insônia: 88
4ª - Intolerância, irritabilidade, agressividade: 79
5ª - Síndrome do pânico, medo: 37;
6ª – Aumento do consumo de álcool ou demais drogas: 34
A opção mais escolhida foi a ‘perda ou ganho de peso’, seguida da ‘ansiedade,
depressão e insônia’ e, para reforçar esse resultado cabe considerar o que apontam Hossain, et
al., 2020, conforme segue:“...juntamente com a pandemia de Covid-19 surge um estado de
pânico social em nível global e a sensação do isolamento social desencadeia os sentimentos
(de angústia, insegurança e medo), que podem se estender até mesmo após o controle do
vírus.’
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GRÁFICO 22 – Principais dificuldades dos responsáveis no auxílio às tarefas escolares (em valor absoluto)
Fonte: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 22 indica o resultado da pergunta subsequente a questão de número 10 e
refere-se as principais dificuldades encontradas pelos responsáveis no auxílio às tarefas
escolares da(s) criança(s) e ou adolescente(s). Seguem as quatro opções mais escolhidas:
1ª - Falta de tempo: 30 e Falta de paciência: 30
2ª - Falta de interação com a escola ou com os professores: 29
3ª - Desconhecimento dos conteúdos: 23
4ª – Falta de domínio ou experiência com as novas tecnologias: 20
Os autores pesquisados apontaram as mesmas dificuldades, indicadas pelos responsáveis no
auxílio às tarefas escolares, tendo sido a’ falta de paciência e de tempo’ uma das opções mais
escolhidas, seguidas da ‘falta de interação com a escola ou com os professores’.

GRÁFICO 23 – Principais dificuldades do(s) estudante(s) nas tarefas escolares (em valor absoluto)
Fonte: Pesquisa de campo - Google forms (2021)
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O gráfico 23 indica o resultado da segunda pergunta subsequente à questão de número
10 e refere-se as principais dificuldades encontradas pelo(s) estudante(s) na realização das
tarefas escolares. Seguem as principais opções mais escolhidas:
1ª - Desestímulo, desinteresse, preguiça: 62
2ª - Falta da presença do professor, dos amigos e do espaço escolar: 55
3ª - Barulho e interrupções inadequadas: 37
4ª - Falta de espaço físico ou equipamentos adequados: 26
5ª - Falta de entendimento sobre os conteúdos e propostas apresentadas: 21
O resultado aponta que a principal dificuldade encontrada pelos estudantes foi o
‘desestímulo, desinteresse, preguiça’ e a citação, que segue serve para reforça o que foi
identificado com essa questão:
Os estudantes também relatam outros problemas no formato, como sobrecarga e
saudade da rotina escolar. Para 82,6% dos alunos, a falta do contato presencial com
amigos afeta os estudos e a aprendizagem. Para 58,3% deles, a escola manda muitos
materiais e eles relatam que não estão dando conta de estudar ( Disponível em:
<
https://www.terra.com.br/noticias/educacao/na-pandemia-67-dos-alunos-temdificuldade-de-organizacao,ba3b906910fe78c15ec20517f1882ef1tj66nl60.html>
Acesso em: 21 de agosto de 2021).

GRÁFICO 24 – Etapas de vacinação das famílias (em valor absoluto)
Fonte: Pesquisa de campo - Google forms (2021)

O gráfico 24 indica o resultado da pergunta subsequente a questão de número 13 e
refere-se a etapa de vacinação em que as famílias se encontram. Seguem as opções mais
escolhidas:
1ª - Alguns estão vacinados com a 1ª dose e outros com a 1ª e a 2ª dose: 91
2ª - Alguns de nós já foram vacinados e outros estão aguardando a data: 57
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3ª - Os menores ainda não foram vacinados mas serão quando houver vacina disponível: 42
4ª - Todos estão vacinados apenas com a 1ª dose: 37
5ª - Todos estão vacinados com a 1ª e a 2ª dose: 30
Com relação as etapas de vacinação das famílias, cabe lembrar que a vacinação se
iniciou no Brasil tardiamente, em relação aos outros países, cabendo reforçar a importância da
vacina no processo de imunização e futura erradicação da Covid-19.
4.2 ANÁLISES DOS DADOS COLETADOS
Seguem, abaixo, os maiores índices das 17 perguntas fechadas, obtidos com base nas
respostas dadas pelas famílias que participaram da pesquisa de campo, a fim de que se possa
ter uma visão geral desses resultados:
 a maior parte das famílias (87,8%) possui de 2 a 5 pessoas;
 uma parte significativa das famílias possui duas faixas de renda que alcançaram
igualmente os maiores índices, são elas: de R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00 (21,6%) e de
R$ 6.000,00 a R$ 10.000,00 (21,6%); 20% possuem uma renda acima de R$ 10.00,00,
tratando-se de uma renda bem acima da maioria das famílias brasileiras. Em contra
partida, um pouco mais de 15% das famílias possuem uma renda muito reduzida que
fica entre R$1.000,00 a R$ 2.000,00;
 um pouco mais da metade das famílias (56,7%) possuem membros trabalhando em
home office, cabe destacar que esta modalidade de trabalho tem exigido dos
profissionais e de seus familiares muita organização e uma série de readaptações na
rotina doméstica, realidade que requer maior disciplina por parte de todos, além de ter
gerado uma série de desafios que têm sido apontados como um dos principais
elementos geradores de conflitos familiares;
 59,3% das famílias possuem membros trabalhando fora de casa;
 mais da metade dos respondentes (59,2%) não consideram que houve contaminação da
família, graças ao deslocamento de alguns de seus membro(s) que trabalharam ou
estão trabalhando fora de casa. No entanto, 26% deles reconheceram que o
deslocamento do(s) trabalhador(es) contribuiu para a contaminação da família;
 apesar de mais da metade das famílias (57,1%) não terem sido contaminadas, 42,9%
responderam que alguns de seus membros já tiveram Covid-19, tratando-se de um
índice bem alto de contaminação;
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 a maior parte das famílias (87,9%) não teve nenhum membro da família que faleceu
por Covid-19, no entanto, 12,1% dessas famílias perderam algum membro por Covid19, índice que não pode deixar de ser considerado na nossa avaliação;
 um pouco mais da metade (53,2%) das famílias não possui pessoas desempregas, no
entanto, mais de 40% delas tiveram ou têm membros desempregados, tratando-se de
um índice altíssimo que retrata uma situação extremamente preocupante e que gera
uma redução parcial ou total da renda dessas famílias, colocando-as em situação de
grande vulnerabilidade;
 uma parte significativa (65,7%) reconheceu que a redução da renda gerou conflitos
entre os membros da família, afetando diretamente sobre suas relações;
 quase todos (90,9%) percebem que o aumento da inflação tem gerado impactos sobre
a renda familiar;
 apenas 21,2% das famílias receberam ou recebem algum tipo de auxílio financeiro,
tratando-se de uma situação extremamente preocupante, dada a grande quantidade de
dificuldades e desafios financeiros que as famílias estão tendo que enfrentar;
 um pouco mais da metade (52,4%) das famílias puderam fazer isolamento social, no
entanto não se pode deixar de considerar que quase metade das famílias não puderam
ficar em casa, graças a necessidade de trabalhar diariamente;
 40,7% das famílias possuem crianças e ou adolescentes em fase escolar;
 um pouco mais da metade (56,4%) dos responsáveis sentem dificuldades para auxiliar
os estudantes na realização das tarefas escolares, além dos 17% dos responsáveis que
admitiram, por vezes, sentir dificuldades,;
 64,9% dos responsáveis sinalizaram que os estudantes encontraram dificuldades
durante a realização das tarefas escolares, somados aos 17% que identificaram
dificuldades eventuais nos estudantes;
 quase todos as famílias (90,4%) adotaram e continuam adotando medidas de
prevenção básicas contra a Covid-19;
 em quase todas as famílias (90,4%), todos os membros são a favor da vacina para
Covid-19, cabendo reforçar a importância da vacinação como a principal maneira de
proteção contra a Covid-19.
Os próximos dados referem-se aos principais resultados obtidos por meio das 7
perguntas abertas, realizadas no questionário (ver apêndice) aplicado durante a pesquisa de
campo:
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Dentre as opções apresentadas, com relação as principais dificuldades enfrentadas para
quem está trabalhando em home office, a mais escolhida foi o ‘barulho e ou interrupções
inadequadas’, seguida da ‘falta de espaço físico e de equipamentos adequados’. Tais escolhas
servem para reforçar que as casas das famílias são espaços físicos que, na maioria das vezes, não
estão adaptados adequadamente para a realização das atividades laborais e, muito menos os
membros das famílias estavam preparados para lidar com as novas rotinas impostas pela
pandemia, levando-os a fazer barulho e interromper aqueles que estão trabalhando dentro de casa.
Neste, sentido a nova realidade tem exigido dos familiares rotinas e ações diferenciadas,
adaptações do espaço físico, além da aquisição de equipamentos adequados, no entanto, a maioria
das famílias brasileira não possuem condições financeiras de realizar essas adaptações e
aquisições que se fazem necessárias.
Dentre as opções mais escolhidas com relação a origem de fontes de auxílio
financeiro, indicadas pelos respondentes, destaca-se em primeiro lugar o ‘auxílio
emergencial’, resultado que demonstra a importância desse tipo de recurso financeiro pago às
famílias pelo governo federal, apesar de todas as resistências e complicações que envolveram
a definição do valor inicial do referido auxílio que acabou por ser definido pelo Congresso
Nacional, conforme noticiado pela mídia. Chama atenção também que as famílias indicaram
como segunda opção o auxílio financeiro oriundo de outros familiares e, por fim, eles
apontaram o recebimento de outros tipos de auxílios, fornecidos pelos governos Municipais,
Estaduais e Federal.
Dentre os 180 respondentes sobre as principais dificuldades encontradas pela família
no isolamento social, a maioria escolheu a ‘sobrecarga de tarefas’ durante a pandemia, estando
este resultado em consonância com Pesquisa online que refere-se ao trabalho doméstico
durante a pandemia da Covid-19, realizada durante os meses de maio e junho de 2020,
momento em que o Observatório Nordeste para Análise Sociodemográfica da Covid-19
(ONAS-Covid19), pertencente a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) que
apresentou um estudo que comparou o período de pandemia com a realidade anterior,
detectada antes do distanciamento social. O referido estudo aponta que o distanciamento
social interferiu em muitas relações, com destaque para a forma de lidar com as tarefas
domésticas, por conta da convivência familiar que exigiu um tempo maior de permanência
das pessoas em casa, fato que aumentou os afazeres domésticos, sem falar nos novos cuidados
com a desinfecção de compras, da higienização de roupas, sapatos e demais objetos de uso
contínuo que serviram para aumentar o trabalho doméstico. Os respondentes também
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escolheram a ‘falta de diálogo’ e as ‘agressões verbais’ como dificuldades encontradas
durante o isolamento social, opções que serviram para reforçar os dados que apontam o
aumento dos conflitos entre os membros das famílias, durante a pandemia.
O resultado obtido quanto aos distúrbios comportamentais e emocionais identificados
durante isolamento social aponta que, dentre as opções apresentadas, a ‘perda ou ganho de
peso’ foi a opção mais escolhida, seguida de: ‘ansiedade, depressão’; ‘insônia’, ‘intolerância,
irritabilidade e agressividade’; ‘síndrome do pânico, medo’ e ‘aumento do consumo de álcool
ou demais drogas’. E, quanto às medidas traçadas para amenizar os prejuízos causados à
saúde mental pela Covid-19, os cientistas indicam as seguintes ações: manter um
estreitamento de laços por meio das redes sociais; criar hábitos de alimentação e sono
saudáveis e utilizar do potencial da música para modular a resposta neuro-imune-endócrina,
os níveis de citocinas inflamatórias, visando diminuir os níveis de estresse, dentre outros.
Neste sentido, os cientistas ainda alertam para a necessidade de se manter as medidas de
distanciamento social, fundamentais para controlar o alastramento e disseminação da doença.
No entanto, eles chamam atenção para a adoção de estratégias que sejam capazes de reduzir
os impactos negativos causados sobre a saúde mental, graças ao isolamento social dos
indivíduos em geral, cabendo aos profissionais da saúde e órgãos governamentais realizar
uma intervenção psicológica contínua e eficaz, além de realizarem ações que sejam capazes
de minimizar ou reduzir as enormes desigualdades socioeconômicas existentes no Brasil.
(MENEZES, 2020).
O resultado da pesquisa de campo sinaliza que, dentre as principais dificuldades
encontradas pelos responsáveis no auxílio às tarefas escolares destacam-se: ‘ falta de tempo e
paciência’, seguida da ‘falta de interação com a escola ou com os professores’, além
‘desconhecimento dos conteúdos’ e da ‘falta de domínio ou experiência com as novas
tecnologias’. E, em consonância com o resultado obtido, a pesquisa realiza pela ABED,
referente às atividades remotas na educação durante a pandemia, também detectou-se que não
tem sido nada fácil a adaptação de todas as partes envolvidas nesse processo. Tal pesquisa
demostrou que 51,5% dos pais e responsáveis consideram que o estudo remoto é pior, se
comparado

com

as

aulas

presenciais

(Disponível

em:

<

https://www.istoedinheiro.com.br/durante-a-pandemia-67-dos-alunos-tem-dificuldade-paraorganizar-estudos-online/> Acesso em: 22 de agosto de 2021).
Com relação ao resultado sobre as principais dificuldades encontradas pelo(s)
estudante(s) na realização das tarefas escolares, a opção mais escolhida foi: “desestímulo,
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desinteresse, preguiça’, seguida da ‘falta da presença do professor, dos amigos e do espaço
escolar’ e do ‘barulho e interrupções inadequadas.’ E, em consonância com o resultado obtido
a pesquisa da ABED apontou que 67% dos alunos reclamam e apontam dificuldades para
organizar uma rotina diária de estudos e 72,6% deles consideram, assim como os
responsáveis, que o estudo remoto é pior, se comparado com as aulas presenciais (Disponível
em: < https://www.istoedinheiro.com.br/durante-a-pandemia-67-dos-alunos-tem-dificuldadepara-organizar-estudos-online/> Acesso em: 22 de agosto de 2021).
O resultado sobre as etapas de vacinação em que as famílias se encontram apontou que
a opção ‘alguns estão vacinados com a 1ª dose e outros com a 1ª e a 2ª dose’ foi a mais escolhida,
seguida de ‘alguns de nós já foram vacinados e outros estão aguardando a data’ e de ‘os menores
ainda não foram vacinados, mas serão quando houver vacina disponível.’ E, sobre a questão da
vacinação no Brasil, segundo um levantamento realizado pelo consórcio de veículos de
imprensa, formado por G1, "O Globo", "Extra", "O Estado de São Paulo", "Folha de São
Paulo" e UOL, mais de 120 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina. E,
somando a primeira e a segunda, além da dose única, já foram vacinados 173.665.078
brasileiros, do começo da vacinação até o dia 19 de agosto de 2021. A citação, que segue
abaixo, apresenta mais alguns dados importantes sobre a vacinação no Brasil:
Um em cada quatro brasileiros tomou a segunda dose ou a dose única de vacinas
contra a Covid e está imunizado. Segundo dados divulgados pelo consórcio de
veículos de imprensa às 20h desta quinta-feira (19), são 53.437.018 doses aplicadas
desde o começo da vacinação, o que corresponde a 25,24% da população. A
primeira dose de imunizantes foi aplicada em 120.228.060 pessoas, 56,78% da
população [...] Os estados com maior porcentagem da população imunizada (com
segunda dose ou dose única) são o Mato Grosso do Sul (39,55%), São Paulo
(31,24%), Rio Grande do Sul (31,22%), Espírito Santo (27,64%) e Santa Catarina
(25,73%). Já entre aqueles que mais aplicaram a primeira dose estão São Paulo
(69,63%), Rio Grande do Sul (61,74%), Mato Grosso do Sul (60,26%), Paraná
(58,89%)
e
Santa
Catarina
(58,71%).
(Disponível
em:
<
https://g1.globo.com/bemestar/vacina/noticia/2021/08/19/vacinacao-contra-a-covidmais-de-25percent-da-populacao-tomou-as-doses-necessarias-de-vacinas-e-estaimunizada.ghtml> Acesso em: 22 de agosto de 2021).

E, apesar das análises já apresentadas terem sido focadas, fundamentalmente, nos
maiores índices dos resultados obtidos na pesquisa de campo, cabe evidenciar que os menores
percentuais não podem deixar de ser considerados, devendo-se lançar um olhar mais atento
sobre eles, com destaque para: os 5,7% das famílias que são compostas de 5 a mais pessoas
que, por se tratar de famílias bem numerosas, aumentam os problemas e as dificuldades a
serem enfrentadas; 15,6% possuem renda familiar de apenas de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00
(um mil a dois mil reais) e 4% delas possuem renda inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais),
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assim sendo, quase 20% das famílias pesquisadas possuem uma renda baixíssima, realidade
que intensifica os impactos da pandemia sobre essas famílias; 26% consideram que houve
contaminação da família graças ao deslocamento de membro(s) que saem de casa para
trabalhar, valendo destacar que para esses trabalhadores não lhes foi permitido a escolha por
ficar em casa para se proteger e proteger os seus; 42,9% já tiveram Covid-19, tratando-se de
um índice altíssimo de contaminação; 12,1% tiveram algum membro da família que faleceu
por Covid-19, realidade que tem contribuido para uma série de dificuldades que envolve
desde a perda de parte da renda familiar, até o acometimento emocional dos membros da
família; mais de 40% estiveram ou estão desempregados, tratando-se de mais uma causa da
diminuição da renda familiar; apenas um pouco mais de 20% receberam ou recebem algum
tipo de auxílio financeiro, dado que comprova o baixo alcance do suporte que o estado tem
conseguido dar às famílias; quase 40% não puderam ou puderam, apenas eventualmente, fazer
isolamento social, tal realidade comprova que o isolamento social foi uma recomendação que
nem todas as famílias puderam cumprir; somente uma pouco mais de 26% dos responsáveis
não sentiram dificuldades para auxiliar os estudantes na realização das tarefas escolares e
apenas 18% dos responsáveis não identificaram dificuldades dos estudantes durante a
realização das tarefas escolares, esses índices serviram para comprovar que a grande maioria
dos responsáveis e estudantes encontraram dificuldades para lidar com as atividades remotas.
E, diante dos dados expostos acima, considera-se que todos os resultados obtidos estão
em conformidade com as indicações de pesquisas e autores adotados. Neste contexto,
observou-se que as famílias que participaram da pesquisa de campo indicaram em todas as
respostas os mesmos impactos e problemas apresentados no referencial teórico.

4.3.1 Recomendações para amenizar os principais impactos identificados
Neste item objetiva-se apresentar algumas recomendações que sejam capazes de
amenizar os principais impactos identificados na pesquisa de campo.
Neste sentido, uma matéria da Revista Exame on line (2020) apresenta algumas dicas
para minimizar os impactos causados sobre o convívio familiar, graças às alterações ocorridas
durante o período da pandemia, conforme consta no quadro 5, tratando-se de considerações e
citações que merecem destaque:
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DICAS

COMENTÁRIOS

Sobre o Home Office

Segundo Eduardo Ferraz essa alteração tende a se perpetuar. Ele afirma
que: “O que se espera do profissional daqui em diante é a flexibilidade, o
jogo de cintura, a capacidade de se adaptar e de trabalhar por conta própria.
E de se relacionar com a família trabalhando em casa.”
Cuidar de si e do outro, buscar A psicóloga Daisy Emerich-Geraldo afirma que: embora as pessoas estejam
equilíbrio e arrumar a casa
em casa, existem mais elementos estressores acontecendo, assim como as
ameaças financeiras e à saúde, por exemplo; os conflitos acabam ajudando
a família a ter uma postura de resiliência; é preciso adotar uma postura de
cooperação; é preciso falar sobre as necessidades e expectativas; torna-se
fundamental o respeito e a tolerância com o ritmo do outro. Segundo a
Monja Coen, o isolamento social causa mais irritação, período marcado
pela perda da paciência. “É aqui que entra a oportunidade de treinar, de
conhecer a si mesmo. E o momento de praticar a paciência e criar
harmonia.”
Buscar o caminho do
Deve-se observar as mudanças de humor e as alterações respiratórias, a fim
autoconhecimento
de evitar as emoções desagradáveis; perceber as coisas que causam a perda
da paciência, não permitir ser controlado pelo outro, evite falar alto, brigar,
responder à provocações, dê atenção a quem precisa; evite a tristeza, o
choro, gritos, insultos, valorize as boas qualidades das pessoas; pare de
exigir dos outros aquilo que eles não são ou que você gostaria que fossem;
pare de julgar, criticar e condenar os outros; pare de dar atenção aos erros
dos outros; passe a se observar mais; ache graça de suas fraquezas; perceba
sua impaciência, respire e a recupere.
Usar de meios hábeis
Todos estão se sentindo estressados, cansados e esgotados. São muitas
notícias difíceis, tristes e preocupantes. Trata-se de uma fase em que todos
se sentem sob muita pressão. O momento não é adequado para discutir as
relações, para realizar cobranças, atitudes e falas corretas. É preciso
harmonizar, ter respeito, compreensão e amor. Nos lares em que impera o
amor incondicional, a paciência surge naturalmente. O amor deve ser
cultivado. Um lar de harmonia é fundamental nesses momentos.
Cultivar a paciência
É preciso falar baixo; se manter mais próximo; perceber as suas
necessidades e daqueles com quem se convive, agradeça; viva com
plenitude; fazer uma boa leitura; ouvir uma música de qualidade e cantar
alegremente.
Ter disciplina
Mantenha um lugar separado para garantir sua privacidade, transforme-o
em um escritório para realizar suas atividades profissionais, garantindo que
não será interrompido.
Aproveitar o momento para se
Estude; faça cursos online; boas leituras; prepare-se mais para o momento
atualizar
de retorno ao trabalho presencial; etc.
Aprender a se relacionar com a Reserve um tempo para se divertir: assista um filme juntos, converse, faça
família trabalhando em casa
as refeições juntos; aproveite o horário em que a(s) criança(s) está(ão)
estudando para fazer algo de seu interesse.
Redescubrir as relações
A situação tem exigido altas doses de paciência e equilíbrio, estamos tendo
a chance de nos conhecermos cada vez mais e o excesso de tempo juntos
pode servir para fortalecer as relações familiares. A pandemia contribuiu
para o crescimento do número de divórcios no País, a obrigatoriedade do
isolamento também contribuiu para que os casais ficassem mais unidos,
sobretudo nos casos daqueles que já pensavam em morar juntos; alguns
filhos mais velhos voltaram a morar com os pais e redescobriram os afetos
familiares; ex-casais voltaram a se relacionar e alguns laços se estreitaram.
Quadro 5 - Dicas para minimizar os impactos da pandemia sobre o convívio familiar
Fonte: Disponível em:< https://exame.com/casual/como-ficam-as-relacoes-familiares-em-tempos-dequarentena/> Acesso em: 06 de julho de 2021 (criado e adaptado pela autora).

Torna-se fundamental ressaltar que as indicações e descrições de situações, citadas no
quadro 4, nem sempre consideram a realidade de famílias carentes, de baixa renda, moradoras
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de comunidades, de pessoas desempregadas e que sofrem pelo luto por familiares que
partiram e demais realidades que inviabilizam a adoção de ações mais equilibradas e
harmoniosas. Portanto, nem sempre está sendo possível manter cuidados, carinho, respeito,
equilíbrio, pois a maioria das pessoas está ficando cansada, assustada e estressada, graças a
uma série de fatores. “A quarentena bagunçou a rotina, mudou o cotidiano, aproximou,
distanciou. Também fez mudar o foco da saudade e provocou o fenômeno da proximidade
excessiva.” (Disponível em:<https://exame.com/casual/como-ficam-as-relacoes-familiaresem-tempos-de-quarentena/> Acesso em: 06 de julho de 2021).
Uma equipe de serviço social da Divisão de Qualidade de Vida e Saúde
DQVS/CQVSST da Progep/UFPR (Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da Universidade
Federal da Paraíba), baseando-se em órgãos, tais como o Ministério da Saúde, apresentou
algumas dicas visando ajudar na manutenção de um ambiente familiar mais harmonioso e
saudável, que cabe aqui apresentar:


Manter Diálogo (não monólogo) e Boa Comunicação – torna-se primordial saber o
momento de ouvir e o momento de falar, sempre baseando-se no respeito ao outro.
Uma boa comunicação contribui para o fortalecimento dos relacionamentos familiares,
gera um ambiente familiar mais harmônico e integrado;



Compreender, ajudar e perdoar - torna-se fundamental ser resiliente e buscar
compreender o outro, ajudá-lo e, quando necessário, perdoar. Em situações que
envolvam práticas de violência, deve-se acionar os órgãos competentes;



Proteger e Cuidar – com a pandemia, de organismos sanitários consideram que de 1/3
da população tende a apresentar sintomas causados pelo adoecimento mental. Sendo
assim, surge a insegurança e o medo, cabendo à família dar o suporte socioafetivo,
pois historicamente essa instituição tem assumido o papel de cuidar e proteger seus
membros, devendo gerar uma sensação de segurança e proteção;



Buscar soluções de forma conjunta ao identificar os problemas que estão afetando a
família – deve-se conversar sobre o problema, evitando eleger vítimas e culpados além
de críticas pessoais. A busca por soluções também é uma solução que não pode ser
imposta, mas sim acordada por meio de um consenso estabelecido entre as partes
envolvidas;



Determinar uma nova rotina familiar – deve-se definir uma nova rotina que precisa
priorizar o sono, à alimentação e às atividades escolares das crianças. Deve-se ainda
distribuir as tarefas de forma justa, sem sobrecarregar ou estressar ninguém.
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Realizar atividades que integram o núcleo familiar - o aumento da permanência em
casa exige um maior investimento em atividades que integrem os membros do núcleo
familiar, havendo a necessidade de criar novos hábitos que sejam capazes de gerar
maior

aproximação

entre

seus

integrantes

(Disponível

em:

<

http://www.progep.ufpb.br/progep/contents/em-destaque/convivencia-familiar-nocontexto-da-pandemia-da-covid-19> Acesso em: 20 de maio de 2021.
Apesar das dicas apresentadas pela Progep, visando manter um ambiente familiar mais
harmonioso e saudável, cabe reforçar novamente que nem todas as famílias têm o privilégio
de desfrutar do aconchego de um ambiente afetivo e saudável. Mesmo assim, torna-se
fundamental que o ambiente familiar seja regrado de amor, determinação de limites, baseado
no respeito, na solidariedade, compreensão e definição clara dos direitos e deveres de cada
membro. (MONTEIRO, 2020).
Diante de tantas reações físicas, psicológicas e emocionais pontuadas na pesquisa de
campo realizada e, com base na cartilha do Ministério da Saúde sobre Saúde Mental e
Atenção Psicossocial na Pandemia Covid-19 recomenda-se algumas estratégias de cuidado
psíquico a serem adotadas durante a pandemia, conforme segue:


Procurar pessoas de confiança para conversar, visando buscar acolher os receios e
medos;



Realizar exercícios e atividades capazes de reduzir o alto nível de estresse
(meditação, exercícios de respiração, leitura, caminhada ao ar livre, etc.);



Compreender que o medo de contágio não é pessoal, mas fruto do estresse,
causado pela pandemia (buscar por pessoas que possam compartilhar das mesmas
dificuldades e buscar por soluções compartilhadas)



Realizar ações solidárias, de cuidado familiar e comunitário:



Manter ativa uma rede socioafetiva, estabelecendo contato, mesmo que virtual,
com familiares, amigos e colegas;



Evitar o uso de drogas, álcool e tabagismo como forma de lidar com as emoções;



Buscar um profissional de saúde visando a estabilização emocional;



Estimular o espírito solidário e incentivar a participação da comunidade.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Espera-se que, por meio das recomendações apresentadas, os impactos detectados na
pesquisa de campo possam vir a ser minimizados e que as famílias de baixa renda possam
contar com o apoio dos órgãos governamentais a fim de terem suas necessidades atendidas.
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Após a conclusão deste estudo, considera-se pertinente destacar que a pandemia da
Covid-19 permite que a Sociologia ofereça sua contribuição, enquanto potência
epistemológica proposta desde o seu surgimento, apesar desta ciência ter sido pouco
reconhecida, valorizada e aproveitada pelas instâncias governamentais, tanto no ensino como
na pesquisa sociológica do Brasil. Neste sentido, caberia um reconhecimento maior da
Sociologia para que se pudesse utilizar da sua visão pós-pandêmica que jamais deixaria de
preconizar a cientificização do debate público, visando a democratização do conhecimento
sobre os problemas socioeconômicos das famílias brasileiras, além de indicar a
responsabilidade do papel do Estado sobre a saúde e a educação, bem como no cumprimento
de leis que sejam capazes de garantir os direitos básicos dos cidadãos, assegurando-lhes a
independência em relação aos seus interesses individuais e o atendimento as suas
necessidades sociais e econômicas.
Assim sendo, a Sociologia como ciência, poderia auxiliar os grupos diretamente
prejudicados pela pandemia, defendendo-os contra a chamada injustiça social e contra as
imposições de interesses políticos e econômicos aos quais as coletividades subalternizadas
encontram-se submetidas, visando legitimar as demandas desses grupos ao qualificar seus
argumentos e priorizar suas necessidades.
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA FUTURAS PESQUISAS
Considera-se que esse estudo atingiu seus objetivos, ao apresentar um referencial
teórico, focado nos impactos da pandemia sobre as relações familiares, considerando os
seguintes eixos: educação, saúde financeira, física e mental, além de levantar e avaliar o nível
desses impactos sobre as famílias que participaram da pesquisa de campo.
Cabe evidenciar que a presente pesquisa serviu para demonstrar que a pandemia da
Covid-19 gerou um estado de emergência onde o distanciamento social surgiu como uma
medida de prevenção à disseminação do vírus, por determinação de órgãos governamentais e
dos organismos sanitários. Nesse contexto, a necessidade de adoção do isolamento em
domicílio afetou e alterou diretamente a rotina das famílias. Desta maneira, as relações
familiares se intensificaram, o que contribuiu para o aumento de conflitos gerados graças a
uma série de fatores, dentre eles destacam-se: o trabalho em home office; a perda de entes
queridos por Covid-19; o desemprego; a redução da renda familiar; o aumento da inflação; a
falta de auxílios financeiros suficientes para atender as necessidades das famílias mais
carentes; as dificuldades dos responsáveis no auxílio e dos estudantes na realização on line
das tarefas escolares; dentre outros, de acordo com o resultado obtido na pesquisa de campo.
Assim sendo, por meio desta pesquisa pôde-se confirmar a mudança de
comportamento dos membros das famílias durante a pandemia, por conta dos impactos
causados sobre elas e, assim, identificou-se que nem todas as famílias puderam seguir as
medidas de distanciamento social ampliado; uma parte significativa reconheceu que o
deslocamento do(s) trabalhador(es) contribuiu para a contaminação da família; nem todos os
trabalhadores tiveram a possibilidade de poder aderir ao trabalho on line ; poucas famílias
receberam algum tipo de auxílio financeiro e, poucos pais e alunos não tiveram dificuldades
com o ensino remoto. Identificou-se ainda que houve contaminação dos membros das famílias
por covid-19 e que alguns chegaram a falecer; nem todos puderam adotar medidas de
prevenção básicas e poucas famílias assumiram ter membros contra a vacinação. Desta
maneira, apesar desses índices terem sido os menores alcançados, não se pode negar a
existência dos mesmos, cabendo reforçar que os referidos resultados podem estar diretamente
ligados as seguintes questões: econômico-laborais, desigualdades sociais, raciais e gênero, de
acordo com a indicação das pesquisas e autores aqui referendados, ou pode-se considerar
ainda que os mesmos também ocorrem graças a falta de educação, conhecimento, orientação,
direcionamento, consciência e, até mesmo, pela inexistência de uma clara compreensão sobre
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a gravidade dessa emergência sanitária, causas essas que podem vir a ser confirmadas por
meio de futuras pesquisas focadas em cada uma dessas questões.
Acredita-se que, por meio deste estudo, foi possível comprovar que a Sociologia pode
manter-se em um diálogo interdisciplinar constante com outras ciências e fontes do
conhecimento, a fim de demonstrar, didaticamente, os efeitos nocivos da pandemia sobre as
relações familiares, causados por conta do desemprego, da inflação, e demais prejuízos que já
foram aqui problematizados. Cabendo destacar que a sociedade brasileira nunca se
desenvolverá plenamente se o preço do crescimento econômico for a manutenção da
desigualdade, o sofrimento dos menos favorecidos e a ausência do Estado no apoio as
principais dificuldades geradas pela maior crise sanitária dos últimos tempos.
Considera-se que o presente estudo serviu para comprovar que, atualmente, a
pandemia impacta sobre as relações familiares, afetando diretamente sobre a educação, saúde
financeira, física e mental e, por ainda estarmos imersos nessa grande crise sanitária, somente
por meio de futuros estudos será possível avaliar seus reflexos mais amplamente.
Cabe ressaltar, mais uma vez, que apesar das pesquisas apontarem que as famílias de
baixa renda foram as mais atingidas pelos impactos da pandemia, a presente pesquisa serviu
para comprovar que a classe média também foi fortemente atingida por seus impactos.
Como sugestão para futuros estudos, entende-se ainda como relevante a realização de
novas pesquisas que contemplem, especificamente, as famílias de baixa renda para que se
possa identificar os problemas da pandemia e, em seguida, poder compará-los com os níveis
de impactos que afetam as famílias de classe média e classe alta. Sendo relevante considerar a
possibilidade da montagem de um Plano Nacional de Ação que seja capaz de propor algumas
medidas a serem implementadas pelas diferentes instâncias governamentais, auxiliadas por
profissionais das diferentes áreas do conhecimento, visando a superação das principais
dificuldades identificadas.
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APÊNDICE
QUESTIONÁRIO
•Objetivo: Identificar os impactos causados pela pandemia da COVID-19 sobre as relações
familiares, considerando os seguintes eixos: educação, saúde financeira, física e mental.
Título: EFEITOS DA PANDEMIA SOBRE AS RELAÇÕES FAMILIARES: UMA
ANÁLISE SOCIOLÓGICA
Pesquisa de Campo de Trabalho Monográfico
Este questionário compõe a pesquisa de campo de um trabalho monográfico, realizado como
requisito parcial para a conclusão do Curso de Graduação em Ciências Sociais da
Universidade Federal Fluminense, desenvolvida pela graduanda: Ohanna Melo. Neste
sentido, manifesto o compromisso de respeitar os princípios éticos da pesquisa e não
identificar as pessoas que contribuíram com a coleta de dados. Gostaria de contar com a sua
colaboração e, desde já, agradecer pela participação nesta pesquisa.
1.Sua família é composta por quantas pessoas? (considere apenas as pessoas que residem na
mesma casa)
Mora sozinho
De 2 a 3
De 3 a 5
De 5 a 7
Mais de 7
2.Qual a renda da sua família? (considere a soma dos ganhos apenas das pessoas que residem
na mesma casa)
Menos de R$ 1.00,00
De R$1.000,00 a R$ 2.000,00
De R$ 2.000,00 a R$ 4.000,00
De R$ 4.000,00 a R$ 6.000,00
De R$ 6.000,00 a R$ 10.000,00
Acima de R$ 10.000,00
3.Você tem membro(s) da família trabalhando em home office (dentro de casa)?
Sim
Não
Às vezes
- Em caso afirmativo, selecione algumas das principais dificuldades enfrentadas (marque mais
de uma opção, caso necessário):
Falta de espaço físico apropriado ou adaptado para realização do trabalho
Falta de equipamentos adequados (mesa, cadeira, computador, celular, tablet, etc.)
Dificuldade de acesso às tecnologias (Ex:Internet de qualidade, equipamentos específicos,
etc.)
Barulho e ou interrupções inadequadas
Outros
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4.Você tem membro(s) da família trabalhando fora de casa?
Sim
Não
Às vezes
- Em caso afirmativo, responda: você considera que houve contaminação da família graças a
esse deslocamento?
Sim
Não
Talvez
5.Algum(ns) membro(s) da família já teve(tiveram) COVID?
Sim
Não
- Em caso afirmativo, algum(ns) membro(s) da família faleceu por Covid-19 ?
Sim
Não
6.Você teve ou tem durante o período da pandemia

algum(ns) membro(s) da família

desempregado(s)?
Sim
Não
Às vezes
- Em caso afirmativo, responda: Você percebe que a redução da renda familiar ocasionou a
perda do poder de compra, o eventual aumento de inadimplência e aumento de dívidas que
geraram conflitos entre os membros da família?
Sim
Não
Às vezes
7. Você percebe que o aumento da inflação tem gerado impactos sobre a renda familiar? (Ex:
aumento de gastos com o pagamento das contas de luz, água, gás, telefone, alimentos,
medicamentos, moradia, etc.)
Sim
Não
Às vezes
8.Sua família recebeu ou recebe algum tipo de auxílio financeiro?
Sim
Não
Às vezes
- Em caso afirmativo, indicar a(s) fonte(s) ou origem(ns). Marque mais de uma opção, caso
necessário:
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Outros familiares
Amigos
Instituições religiosas ou não governamentais (3º Setor: ONGS, Associações de Bairro, etc.)
Bolsa família
Auxílio Emergencial
Outros tipos de auxílios originários de Órgão Públicos (municipal, estadual ou federal)
Outros
9. Sua família pôde fazer isolamento social?
Sim
Não
Às vezes
- Em caso afirmativo, aponte a(as) principal(is) dificuldade(s) encontrada(s). Marque mais de
uma opção, caso necessário:
Falta de diálogo
Sobrecarga de tarefas (má distribuição de tarefas entre os membros da família)
Agressões verbais
Separação de casais
Outros
- Aponte os distúrbios comportamentais e emocionais identificados (marque mais de uma
opção, caso necessário):
intolerância, irritabilidade, agressividade
Síndrome do pânico, medo
Insônia
TOC (Transtorno Obsessivo Compulsivo)
Ansiedade, depressão
Perda ou ganho de peso
Aumento do consumo de álcool ou demais drogas
Outros
10. Sua família é composta por crianças e ou adolescentes em fase escolar?
Sim
Não
- Em caso afirmativo, vocês sentiram ou sentem dificuldades para auxiliar o(s) estudante(s) na
realização das tarefas escolares?
Sim
Não
Às vezes
- Em caso afirmativo, aponte as principais dificuldades encontradas pelos responsáveis.
(Marque mais de uma opção, caso necessário):
Desconhecimento dos conteúdos
Falta de tempo
Falta de paciência
Falta de domínio ou experiência com as novas tecnologias
Falta de interação com a escola ou com os professores
Outros
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11.Você identificou dificuldades encontradas pelo(s) estudante(s)?
Sim
Não
Às vezes
- Em caso afirmativo, aponte as principais dificuldades encontradas pelo(s) estudante(s)
(marque mais de uma opção, caso necessário):
Desestímulo, desinteresse, preguiça
Falta de espaço físico ou equipamentos adequados
Falta de entendimento sobre os conteúdos e propostas apresentadas
Falta de domínio ou experiência com as novas tecnologias
Falta da presença do professor, dos amigos e do espaço escolar
Barulho e interrupções inadequadas
Outros
12.- Você e sua família adotaram e continuam adotando as medidas de prevenção básicas,
determinadas pela ciência e órgãos de controle (ex. uso de álcool em gel, máscara, lavar as
mãos, manter o distanciamento em locais públicos, etc.)?
Sim
Não
Às vezes
13. Você e sua família são a favor da vacina para COVID-19?
Sim, todos somos a favor
Não, todos somos contra
Alguns são a favor e outros contra
- Em caso afirmativo, informe em que etapa da vacinação sua família se encontra (marque
mais de uma opção, caso necessário):
Todos estão vacinados apenas com a 1ª dose
Alguns estão vacinados com a 1ª dose e outros com a 1ª e a 2ª dose
Todos estão vacinados com a 1ª e a 2ª dose
Nenhum de nós ainda foi vacinado, mas estamos aguardando nossa data
Alguns de nós já foram vacinados e outros estão aguardando a data
Os menores ainda não foram vacinados mas serão quando houver vacina disponível

