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EDITORIAL

O capitalismo financeiro e especulativo em sua 
sanha predatória e sem limites na exploração 
da natureza gerou a pandemia da Covid 19, 
causando o aprofundamento das desigualda-

des socioterritoriais e evidenciando que o processo tecno-
lógico apontado como resposta incontestável aos desafios 
do século XXI, mostra-se insuficiente e limitado para re-
verter as mazelas sociais e econômicas, sobretudo nos pa-
íses e regiões mais pobres; excluídos ou com acesso limi-
tado à produção e distribuição das vacinas. Sendo assim, 
o principal desafio colocado refere-se ao reconhecimento 
de que nossa sobrevivência como espécie humana depen-
de do reconhecimento do outro e da solidariedade mútua 
negada na atualidade.

A confirmação dos primeiros casos por contaminação do 
novo Coronavírus no Brasil obrigou a reitoria a suspender 
as aulas presenciais na Universidade Federal do Pará – 
UFPA, no dia 19 de Março de 2020. Medida referendada 
em reunião do CONSUN por meio da Portaria Nº 1206 
de 08.04.2020. A discussão sobre o que fazer com as ati-
vidades administrativas e acadêmicas tornou-se um impe-
rativo na vida da nossa comunidade acadêmica devido às 
pressões da grande mídia e dos Ministérios da Economia 
e Educação, por meio de portarias, decretos e instruções 
normativas, visando reafirmar o discurso ultraneoliberal 
que imputa aos servidores públicos a pecha de privilegia-
dos e parasitas. 

A partir do mês de Julho de 2019, ocorreram debates 
nas unidades acadêmicas e nos conselhos universitários 
de forma apressada e sem o necessário aprofundamento 
sobre as implicações e incertezas da situação pandêmica 
nas realidades amazônicas. Durante o debate, a Adufpa, 
seção sindical do ANDES-SN, elaborou o documento inti-
tulado “Porque somos contra o retorno às atividades pre-
senciais e ao ensino remoto na UFPA”, onde apresentou 
apontamentos da situação e defendeu “Que as atividades 
acadêmicas remotas a serem realizadas não tenham cará-
ter curricular com a realização de atividades formativas 
online não curriculares sobre temas que interessam a 
universidade e a sociedade [...] sem a cobrança da frequ-
ência e sem avaliação”. A despeito dos questionamentos 
de servidores(as) e da palavra de ordem: #Nenhumestu-
danteficapratrás formulada pelo movimento estudantil ao 
problematizar os editais de auxílio emergencial de apoio à 
inclusão digital; a resolução aprovada pelo CONSEPE, no 
dia 24 de Agosto de 2020, estabeleceu a adoção do Ensino 
Remoto Emergencial – ERE. 

A implantação do Ensino Remoto Emergencial tem pro-
duzido metamorfoses no processo de trabalho incluídas 
as relações funcionais entre a gestão, docentes, técnico-
-administrativos, contratados e terceirizados. Avaliamos 
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que a adoção dessa forma de trabalho acarreta no apro-
fundamento da precarização e da sobrecarga do trabalho 
docente.

Assim sendo, a presente publicação idealizada pela gestão 
da Adufpa, biênio 2019-2021, teve por objetivo apresentar 
um olhar sindical do panorama do ERE centrado no es-
forço de produzir uma tessitura de vivências de docentes, 
técnico-administrativos e discentes durante este capítulo 
inédito na história da humanidade. A nova direção, biênio 
2021-2023, avaliou que o trabalho em tela pelo seu con-
teúdo e importância da temática selecionada, deveria con-
verter-se na edição de lançamento da revista  REexistimos, 
com periodicidade semestral.   

O número 1 reúne cinco textos jornalísticos de grande 
qualidade que dão ênfase à relatos e reflexões acerca dos 
impactos causados pela imposição do “ensino remoto” nas 
relações sociais e nas formas de trabalho de docentes e téc-
nico-administrativos, destacando especialmente a situação 
de mulheres, servidores dos hospitais universitários e es-
tudantes indígenas, quilombolas, ribeirinhos e periféricos. 

A publicação “A vida docente por um fio: ensino remoto 
na UFPA” aborda as contradições decorrentes da divisão 
sexual do trabalho e a cultura do machismo que penalizam 
as mulheres e principalmente sobrecarregam àquelas que 
são mães. Também discute as implicações das condições 
objetivas e subjetivas para o trabalho intelectual confron-
tado-as com as exigências e metas estabelecidas pela lógica 
mercadológica que orienta a produção do conhecimento 
mesmo em instuições públicas de ensino superior. Outro 
relevante tema trata do luto, dos medos e incertezas de 
professores(as) decorrentes das perdas pela Covid 19. 
Além dos desafios vivenciados por docentes e técnico-ad-
ministrativos efetivos ou contratados que trabalham nos 
hospitais universitários atendendo pacientes com Covid 
19. Também são analisados os impactos sentidos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem mediados pelas platafor-
mas digitais entre discentes de baixa renda, quilombolas e 
indígenas, que conflitam com o princípio da indisssociabi-
lidade entre ensino, pesquisa e extensão.

Finalmente, desejamos boa leitura a todas, todos e todes na 
expectativa que o esforço reflexivo aqui registrado reverbe-
re em nossa comunidade universitária estimulando debates 
neste lugar de criação e conhecimento para transformações 
que reafirmem a defesa da Universidade pública, gratuita, 
autônoma, democrática, laica e socialmente referenciada. 

Edivania Alves
Diretora geral da ADUDFPA
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A universidade pública é um espaço 
de produção e disseminação de co-
nhecimento e com base no princípio 
da indissociabilidade do ensino, pes-
quisa e extensão, interage e trans-
forma a realidade social no contexto 
onde está inserida. Em meio a reade-
quação imposta pela pandemia do co-
ronavírus, a Universidade Federal do 
Pará enfrenta os desafios para manter 
a articulação entre o universo acadê-
mico e a sociedade.  

A UFPA é a maior instituição de en-
sino e pesquisa da região norte do 
Brasil, reunindo cerca de 50 mil 
pessoas, entre docentes, técnico-ad-
ministrativos e alunos de graduação 

e pós-graduação. Com uma ampla 
abrangência, a federal do Pará conta 
atualmente com 102 Programas de 
Pós-Graduação, que ofertam 47 cur-
sos de Doutorado Acadêmico, 1 curso 
de Doutorado Profissional, 65 cursos 
de Mestrado Acadêmico e 31 cursos 
de Mestrado Profissional. 

Em março de 2020, todas as ativi-
dades de pesquisa e pós-graduação 
foram paralisadas. As aulas remotas 
foram retomadas gradativamente, 
porém os laboratórios de pesquisa 
seguiram fechados, recebendo visi-
ta apenas dos docentes ou técnicos 
responsáveis principais, para alguma 
atividade de pesquisa essencial e vis-

Observamos que muitos pesquisadores das áreas experimentais, que ficaram 
impedidos de frequentar os laboratórios, aproveitaram a reclusão da 

quarentena para incrementar a produção de artigos científicos

“

toria dos equipamentos de pesquisa. 
As dissertações e teses tiveram que 
refazer seus cronogramas, os pesqui-
sadores e alunos ficaram impedidos 
de realizar coletas de campo ou qual-
quer tipo de viagem de intercâmbio, 
nacional ou internacional. As bolsas 
de Iniciação Científica, Mestrado e 
Doutorado do CNPq foram prorroga-
das por 2 meses e as de Mestrado e 
Doutorado da Capes foram prorroga-
das por até 6 meses, a critério de cada 
Programa de Pós-Graduação. 

De acordo com a pró-reitora de Pes-
quisa e Pós Graduação, Maria Ira-
cilda da Cunha, a readequação das 
atividades em modo remoto permitiu 

O enfrentamento às barreiras para produzir 
conhecimento em tempos de pandemia

a continuidade de algumas pesquisas, 
que não dependiam de experimentos 
laboratoriais ou trabalhos de coleta 
de informações no campo. A produ-
ção de artigos científicos se manteve 
estável no último ano. “Observamos 
que muitos pesquisadores das áreas 
experimentais, que ficaram impedi-
dos de frequentar os laboratórios, 
aproveitaram a reclusão da quaren-
tena para incrementar a produção 
de artigos científicos, usando dados 
gerados antes da pandemia. Perce-
bemos que, de um modo geral, as 
publicações científicas seguiram um 
fluxo regular no ano de 2020”, diz a 
professora. 

Extensão - Em 2020, Extensão Uni-
versitária da UFPA conseguiu man-
ter os cinco editais previstos, com 
adequações e algumas limitações 
provocadas pelo isolamento social e 

corte de verbas.  Já em 2021, no mês 
de janeiro, foi lançado o Programa 
Institucional de Bolsas de Extensão 
(PIBEX), com preenchimento de to-
das as bolsas de iniciação em ampla 
concorrência e sócio vulnerabilidade. 
Em março, oito bolsistas foram sele-
cionados para o Programa Conexões 
de Saberes: diálogo entre a UFPA e 
as comunidades populares da UFPA/
PROEX/NEB/MEC. 

Ainda no primeiro semestre, o Pro-
grama Eixo Transversal, irá selecio-
nar 100 projetos de extensão, abor-
dando o tema “Pandemia, Saúde 
Pública e Cidadania”. A Pró-Reitoria 
de Extensão (PROEX) prevê ainda o 
“Navega Saberes” e os editais PRO-
EXIA Marajó e Emaús. “Não houve 
nenhuma interrupção ou desconti-
nuidade nos editais do ano passado. 
Em razão da crise sanitária, não foi 

possível manter as projeções iniciais. 
Fizemos várias reuniões com as coor-
denações dos projetos e conseguimos 
chegar num entendimento e seguir 
com as ações”, explica o pró-reitor de 
Extensão, Profº. Dr. Nelson José de 
Souza Júnior. 

Os desafios previstos para 2021 pas-
sam pela creditação da Extensão nos 
projetos pedagógicos até o final de 
2022, a implementação dos indicado-
res nacionais no segundo semestre e 
a continuidade das atividades exten-
sionistas virtuais remotas. Mais que a 
produção acadêmica, a PROEX tam-
bém avalia que houve um aprofunda-
mento no diálogo entre a UFPA e os 
movimentos sociais, organizações, 
setores governamentais e produtivos, 
promovendo a atuação integrada em 
tempos de pandemia “É importante 
enfatizar que a produção acadêmi-
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ca não se mede apenas por produções de artigos, livros 
e compilações.  É um universo ao lado de outros. O que 
aprofundamos muito mais é o universo da integração da 
chamada dialógica da UFPA junto aos atores sociais. O 
indicador da produção acadêmica é considerado, mas não 
é o mais importante”, observa o pró-reitor.

Alternativas – Criado há sete anos, o “Documentários 
Biográficos da Amazônia” (DocBio), é um projeto de Ex-
tensão que produz cinebiografias de pessoas da Amazô-
nia e assim como vários outros da UFPA, foi impactado 
pela pandemia. Ainda em 2019, sob a coordenação da 
professora da Faculdade de Comunicação (Facom) Marina 
Castro, foram iniciadas as atividades de pré-produção e ro-
teirização do documentário para homenagear o professor 
Otacílio Amaral Filho, mas no primeiro semestre de 2020, 
as atividades foram interrompidas. “A pandemia afetou 
psicológica e tecnicamente nossa relação com o mundo, 
e precisamos de um distanciamento que nos permitisse 
encontrar soluções e concluir o documentário”, conta a 
professora. 

... perdemos seis milhões de recursos da assistência estudantil, em um 
momento em que a pobreza e a pressão pela evasão aumentam. Ou seja, mesmo 

que nenhuma atividade específica paralise totalmente, tudo que entregamos à 
sociedade será prejudicado. 

“

Para seguir com o projeto, foi necessário lançar mão do 
uso intermitente de aplicativos e, sem acesso ao labora-
tório e equipamentos da UFPA, de programas de edição 
disponibilizados on-line de maneira gratuita. “Os desafios 
no campo do ensino e da pesquisa foram grandes, como 
todos sabemos, mas pouco se fala dos desafios da exten-
são. É preciso prestar atenção para eles porque, nesses 
tempos de crise de saúde pública e de precariedade do 
Estado, a extensão acaba tendo um papel essencial – mais 
do que nunca – na ligação da universidade com a socieda-
de”, observa. 

No Clube de Ciências, projeto de extensão do Instituto 
de Educação Matemática e Científica (IEMCI), os cinco 
projetos em funcionamento tiveram que redirecionar suas 
atividades. A primeira delas foi o Ciclo de Formação do 
Clube, voltado para 250 discentes de graduação, com o 
objetivo principal de formar as equipes de novos profes-
sores estagiários. Com a suspensão das aulas e eventos 
presenciais na UFPA e nas escolas públicas, não foi pos-
sível dar continuidade às ações extensionistas. Outras 

programações também foram impactadas: a abertura 
de vagas para Sócio-Mirim (alunos da educação bási-
ca que frequentam o Clube de Ciências aos sábados); 
visitação às escolas e formação para docentes. Outras 
programações também foram impactadas: a abertura 
de vagas para Sócio-Mirim (alunos da educação bási-
ca que frequentam o Clube de Ciências aos sábados); 
visitação às escolas e formação para docentes.  As ati-
vidades do Clube de Ciências foram retomadas com os 
projetos “Ciência na Ilha” e “Anime Ciência”, além da 
produção nos laboratórios de pesquisa em ensino de 
matemática e de sustentabilidade a céu aberto. 

Para o coordenador do Clube de Ciências, Jonatas Bar-
ros, as ações extensionistas on-line são a alternativa 
para a continuidade da maioria dos projetos em tem-
pos pandêmicos. Por meio das plataformas virtuais foi 
possível proporcionar formações docentes na área de 
ensino de ciências, matemática e meio ambiente, para 
alunos de graduação e professores da educação básica. 



O Sócio-Mirim foi a parte mais impactada do Clube de 
Ciências, sem a realização dos encontros semanais. 

Cortes – As universidades públicas enfrentam nos últimos 
anos o desmonte promovido pelo governo federal, com 
desastrosos cortes de verbas.  A diminuição dos recursos 
é visível desde 2016, com a extinção dos editais de finan-
ciamento para aquisição de equipamentos para pesquisa. 
Em 2018, a UFPA possuía 10.236 alunos de pós-gradu-
ação distribuídos em cursos de pós-graduação em Resi-
dência Multiprofissional, Residência Médica, Mestrados 
Profissionais. Somente em 2019, mais de 12 mil bolsas de 
mestrado e doutorado foram extintas. No ano passado, o 
governo Bolsonaro cortou 87% do orçamento do CNPq e 
50% do orçamento da Capes previstos para 2020.

Para 2021 estão previstos cortes na ordem de 1 bilhão 
de reais. Na UFPA, o orçamento de custeio tem um corte 
de R $30,3 milhões (18,5%) em relação ao orçamento de 

2020, impactando diretamente em todo o funcionamento 
da Universidade, desde as ações de ensino, pesquisa e ex-
tensão às questões como as de infraestrutura e de cultura. 
Os prejuízos dos cortes orçamentários alcançam tudo que 
a universidade realiza – o ensino, a pesquisa, a extensão, a 
assistência à população, o apoio à inovação nas empresas, 
entre outras ações. 

Segundo o reitor da UFPA, Emmanuel Tourinho, as despe-
sas continuam sendo pagas, porém, será necessário cortar 
serviços de manutenção predial e de equipamentos, redu-
zir contratos de limpeza e vigilância, suspender insumos 
para laboratórios e limitar atividades que envolvam deslo-
camento. “Não temos onde reduzir despesas para cobrir 
essa perda. Além disso, perdemos seis milhões de recursos 
da assistência estudantil, em um momento em que a po-
breza e a pressão pela evasão aumentam. Ou seja, mes-
mo que nenhuma atividade específica paralise totalmen-
te, tudo que entregamos à sociedade será prejudicado. E 
como a universidade tem impacto em todos os setores da 
sociedade, cedo ou tarde todos sentirão os efeitos dessas 
decisões sobre os nossos orçamentos”, prevê.

Foto: D
ivulgação
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Com a necessidade imperiosa de isolamento social, uma parte dos trabalhado-
res e trabalhadoras foi para casa, assim como crianças, adolescentes e adultos 
que tiveram suas atividades educacionais presenciais, suspensas, ampliando no-
vas formas de trabalho: o home office, trabalho em meios digitais, teletrabalho, 
trabalho remoto, ensino remoto, dentre outros. O “novo normal” impactou 
todos, isso é um fato. Porém, no universo da vida docente, as mulheres e, prin-
cipalmente, as mães, relatam um aprofundamento das diferenças de gênero e a 
intensificação ainda maior do trabalho, que agora se confunde entre a jornada 
doméstica, os ofícios da mãe e a vida da docente, atuando no ensino, pesquisa, 
extensão, diante das pressões do Ensino Remoto Emergencial (ERE). 

...o trabalho invadiu o ambiente doméstico. Pelas manhãs meu filho as-
siste às aulas online, no único notebook que temos, e eu acabo fazendo os 
trabalhos da universidade pela tarde e noite. Os finais de semana também 

sofreram mudanças, desenvolvo os trabalhos da universidade. Isso me deixa 
frustrada e angustiada...

Mulheres e mães docentes estão 
sobrecarregadas com trabalho invisível

Do dia para noite, as docentes foram mergulhadas em demandas online, so-
madas às offline, com a exigência de utilização de novas ferramentas, atuação 
em novas plataformas, elaboração de novas metodologias, com as atividades 
acadêmicas subdivididas em horas de aulas, reuniões - há diversos relatos de 
que se multiplicaram nesse período, e, se antes ocorriam em horário comercial, 
agora são realizadas no final da tarde ou à noite também -, lives, webinários, 
orientações, e uma dinâmica acelerada e sem contato humano presencial, que 
gera alto estresse, aumento da ansiedade, depressão e a sensação de que as 
tarefas são infindáveis. 

  

“Antes da pandemia, pela manhã deixava meu filho de 7 anos na escola e se-
guia para UFPA, onde realizava todas as atividades relacionadas à docência. 
Quando retornava para casa, me dedicava ao meu filho, à família e às ativida-
des domésticas. Nos finais de semana viajávamos e não realizava nenhum tra-
balho da universidade, salvo algumas exceções, mas me dedicava aos momen-
tos de lazer com a família. Agora, o trabalho invadiu o ambiente doméstico. 
Pelas manhãs meu filho assiste às aulas online, no único notebook que temos, e 
eu acabo fazendo os trabalhos da universidade pela tarde e noite. Os finais de 
semana também sofreram mudanças, desenvolvo os trabalhos da universidade. 
Isso me deixa frustrada e angustiada, porque não consigo dar conta de realizar 
todas as tarefas domésticas, dar a atenção necessária ao meu filho, e, ao mes-
mo tempo, realizar as atividades da universidade com o mesmo rendimento/
eficiência que tinha antes”, desabafa Roselene Portela, do Instituto de Ciências 

“
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Sociais Aplicadas (ICSA/UFPA). 

Além da sobrecarga de trabalho, docentes também afir-
mam que o isolamento social refletido na vida acadêmica, 
tornou a rotina ainda mais difícil, pois no espaço da uni-
versidade, trocavam ideias com colegas e alunos na reali-
zação de trabalho/pesquisa/projeto. “Compartilhar o am-
biente universitário com os alunos presencialmente para 
mim era o que mais amava fazer, e agora não tenho isso. 
Foi horrível no primeiro momento da pandemia, no ano 
passado. Tive que voltar a fazer terapia, pois tenho síndro-
me do pânico e, com isso tudo, piorou bastante. Depois 
que as aulas do ERE iniciaram, pude estar com os alunos, 
mesmo que de forma remota, para mim foi importante, 
porque pude dialogar com eles, trocar conhecimentos. 
Entretanto, as tarefas se multiplicaram, porque não sabia 
manusear as ferramentas digitais, tive que fazer os cursos 
que a UFPA promoveu para trabalhar, tive que trabalhar 
mais montando aulas com metodologias que possibilitasse 
uma participação maior dos alunos nas aulas síncronas, 
corrigir todos os trabalhos das atividades assíncronas”, 
segue explicando Roselene. “A minha sala de jantar virou 
minha sala de aula (teve um dia que meu filho estava jan-
tando, e eu dando aula, e os alunos até brincaram porque 

ouviram o barulho da colher batendo no prato). Trabalho 
mais de 8h por dia, além disso tenho que dar conta da vida 
pessoal, de mulher e de mãe. Tudo isso dentro de um mes-
mo ambiente, o doméstico. No campo pessoal, tentamos 
manter um ambiente de diálogo, de divisão na realização 
das tarefas (quando meu esposo está em Belém), de lazer e 
de brincadeiras com meu filho, mas o tempo acaba sendo 
pouco. Também quero ressaltar que essa sobrecarga de 
trabalho impacta a minha saúde, tenho artrose e, com isso, 
piorou bastante, como fico muito tempo na frente do com-
putador, lendo dissertação, porque trabalho na graduação 
e na pós-graduação, projetos de qualificação, preparando 
aula, etc, minha coluna fica doendo demais. Tenho dor de 
cabeça constante e o nível de estresse aumentou muito 
também”, complementa a docente.

Produtividade de mulheres mães foi a mais impactada - 
Pesquisa Nacional do Grupo Parent in Science, que teve 
por objetivo mapear quem foi mais impactada(o) pela pan-
demia, o que é crucial para o desenvolvimento de ações 
e políticas que impeçam o aprofundamento de desigual-
dades de gênero e étnico-raciais na ciência,  revela que 
mulheres-docentes-pesquisadoras tiveram queda em sua 
produção científica. Comparando a produção, 68,7% dos 

...minha coluna fica doendo demais. Tenho 
dor de cabeça e meu nível de estresse 

aumentou muito também

“
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homens conseguiram submeter artigos contra 49,8% das 
mulheres. As que conseguem manter sua produção, rela-
tam que trabalham de madrugada quando seus filhos dor-
mem e podem usufruir de um ambiente silencioso. No en-
tanto, no dia seguinte estão cansadas e têm que dar conta 
da rotina exaustiva novamente.  O levantamento foi feito 
durante os meses de abril e maio de 2020, com questio-
nários respondidos por quase 15 mil cientistas, entre dis-
centes de pós-graduação, pós-doutorandas(os) e docentes/
pesquisadores.

Além disso, houve aumento de 22,2% na violência domés-
tica, por muitas razões que continuam sendo investigadas. 
Em parte, pelo comportamento de seus companheiros, 
fruto da cultura patriarcal e machista, que não dividem os 
afazeres domésticos e de proteção à saúde. 

O Parent in Science foi criado em 2016 pela pesquisadora 
Fernanda Staniscuaski, da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), e surgiu com o intuito de levan-
tar a discussão sobre a maternidade e a paternidade den-
tro do universo da ciência do Brasil. O grupo é formado 
por 15 mães e um pai, todas professoras e pesquisadoras 
no Brasil, que por meio de um esforço conjunto, pesqui-

sam e discutem a temática. O Parent in Science foi pio-
neiro no levantamento de dados sobre as consequências 
da chegada dos filhos na carreira de cientistas no Brasil, 
especialmente mulheres.

Alunos “sem rosto” e dificuldades emocionais - Outro 
ponto de angústia relatado por professoras, diz respeito 
aos alunos “sem rosto” das salas online. Um ambiente 
marcado pela frieza e pelo distanciamento, que inclusive, 
prejudica em essência o ensino-aprendizagem.  “Você não 
se desloca, você não toca as coisas, as pessoas, fica uma 
sensação de vazio... parece que não estamos fazendo mui-
ta coisa, mas quando tomamos consciência do tanto de 
coisas que fazemos, ficamos surpresas” afirmou outra do-
cente, durante o momento de acolhimento proporcionado 
pelo Grupo de Trabalho Política de Classe para as ques-
tões Etnicorraciais, de Gênero e Diversidade Sexual (GTP-
CEGDS), da Adufpa, na 1ª Roda de Conversa de Mulhe-
res docentes da UFPA com o tema “Trabalho docente e 
Ensino Remoto: Desafios em tempos de Pandemia”, que 
ocorreu no dia 16 de abril, em formato virtual, com objeti-
vo de fortalecer e trocar experiências entre as educadoras 
de diversas unidades e campi da UFPA. 

...a minha sala de jantar virou a 
minha sala de aula.“

Levantamento realizado pelo Movimento Parent in Science
durante o isolamento social relativo à Covid-19. 
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O evento contou com expressiva participação de docentes 
que atuam no ensino, pesquisa e extensão universitária, 
que aproveitaram a ocasião para desabafar sobre os efei-
tos negativos que estão vivendo diante de tantas mudanças 
ocorridas desde 2020. 

“O começo do ERE foi um processo traumático, que dei-
xou tudo nas nossas mãos... a gente precisou se virar, criar 
estrutura que não havia, comprar equipamentos… Eu vivi 
processos muito difíceis, chorei muito! Chegou um mo-
mento que achei que não ia dar conta. Eu sou psicóloga, 
mas cheguei a dizer para minha psicóloga que meus recur-
sos para lidar com a situação tinham se esgotado, precisa-
va de uma ajuda externa. Se eu pudesse eu sairia da uni-
versidade hoje, ou melhor, teria saído meses atrás quando 
começou esse processo”, lamentou uma das professoras 
com suas colegas durante a roda de conversa. 

Apesar das muitas dificuldades partilhadas, o sentimento 
que tomou conta da roda foi de acolhimento, fortaleci-
mento e gratidão pelo espaço de diálogo e debate criado 
pelo GT. Novos encontros irão ocorrer, neste primeiro mo-
mento de forma remota, mas várias professoras também 
mencionaram a necessidade de se ampliar as ações com 
organização de um coletivo de mulheres que reúna além 
das docentes, as estudantes e técnicas administrativas para 
avançar na auto organização por equidade de direitos e 

contra o machismo institucional presente na UFPA, e, in-
clusive, no próprio movimento sindical, que ainda é um 
ambiente de disputa e invisibilização para as mulheres. 

“Cada companheira que vem para a luta junto ao movi-
mento docente é uma protagonista para transformar esse 
ambiente em algo cada vez mais acolhedor às mulheres e 
justo às pautas de gênero. Aguardem, pois em maio nos 
encontraremos em mais uma roda para seguir discutindo 
temas importantes do universo das mulheres docentes e 
da luta sindical” afirma a coordenadora do GT, Dalva dos 
Santos.

O GTPCEGDS se consolidou em novembro de 2019, com 
a participação da Coordenadora e Diretora de Interiori-
zação da Adufpa, na comissão nacional que elaborou a 
Cartilha de Combate ao Racismo, lançada no mesmo ano, 
no Auditório do Iced, com o compromisso de atuar na for-
mação sobre a temática em outros campi da UFPA.

Ainda para discutir sobre os desafios e dificuldades vividas 
pelas professoras neste momento de pandemia, sindicalis-
tas realizaram de forma unificada a “I Plenária das Mulhe-
res da Educação do estado do Pará”, também em formato 
online. “Precisávamos chamar TODAS as mulheres para 
um momento de escuta e perspectiva do combate a não 
naturalização dessas condições que nos precariza, porque 

Sugestões para as universidades baseadas nos resultados
da pesquisa do movimento Parent in science

Elaborar editais específicos aos 
grupos mais atingidos, para evi-
tar um aumento da disparidade 
de gênero e raça, agravando uma 
situação crítica que já existe;

Aumentar o prazo para submis-
são em editais de fomento e flexi-
bilizar o prazo para prestação de 
contas e relatórios de projetos;

Programar os horários de 
reuniões, considerando o 
horário escolar no qual 
mães e pais devem dar 
suporte a seus filhos;
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de uma coisa nós temos certeza, todas nós sairemos com 
prejuízo dessa pandemia” afirmou Joselene Mota, profes-
sora da UFPA e diretora regional do Andes-SN. “Falamos 
sobre nossas angústias e sobre nossa esperança por dias 
melhores para as mulheres Educadoras e para todas as 
trabalhadoras brasileiras. Relembramos que ‘eles combi-
naram de nos matar e nós combinamos de não morrer’, 
parafraseando a grande escritora Conceição Evaristo”, 
completou Joselene.

A plenária aconteceu no final de março e reuniu mais de 
70 professoras que atuam no ensino público da Educação 
básica à pós-graduação, inclusive nas carreiras do Ensino 
Técnico e Tecnológico. Elas deliberaram por um processo 
permanente de mobilização e estudos em torno dos temas 
urgentes que envolvem a categoria e também contra o fe-
minícidio e por #vacinaparatodos.

Trabalho “invisível” - A professora Lívia Navegantes, do 
Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares (INEAF 
- UFPA), também afirma que com o ERE mulheres e ho-
mens docentes são impactados de forma diferente. 

“Eu considero que, primeiramente, por causa do papel 
social da mulher estabelecido pela cultura machista, a 
gente acaba ficando mais a cargo dos serviços domésticos, 

à frente das questões de saúde, alimentação, educação 
dos filhos. E no ensino remoto acaba se confundindo o 
espaço profissional e o espaço doméstico. Isso é mais im-
pactante pra mulher porque a mulher em casa é muito 
demandada para organizar, coordenar; estando em casa 
tudo passa por nós! A gente tem que decidir o que vai ser 
feito para o almoço e para o jantar, a gente tem que colo-
car e tirar a roupa do sol porque vem chuva. E toda essa 
situação nem sempre é bem compreendida nem em casa 
e nem no trabalho. O trabalho docente, o trabalho acadê-
mico, de uma maneira geral, é um trabalho que também 
é mal compreendido, porque também é um trabalho de 
reflexão e muitas vezes dentro de casa parece que a gente 
não está fazendo nada, parece que a gente não está tra-
balhando e, portanto, a gente pode ser reivindicado para 
fazer alguma coisa, para ajudar, para contribuir ou para 
estar à frente das atividades domésticas”, explica Lívia.

“Em síntese, o que vem acontecendo nesse período de 
pandemia é o trabalho “invisível” das professoras sem a 
contrapartida das instituições em possibilitar condições 
mínimas para o desenvolvimento do ensino de forma re-
mota” conclui Edivania Alves, Coordenadora Geral Ad-
junta da Associação de Docentes da UFPA (Adufpa).

Redistribuir, sempre que possí-
vel, a carga horária didática e 
atividades administrativas de ma-
neira a não sobrecarregar os gru-
pos de cientistas mais atingidos 
pela pandemia;

Aumentar o tempo de análise 
do currículo para mulheres com 
filhos, em editais de financiamen-
tos e concursos;

...a gente precisou se virar, criar estrutura 
que não havia, comprar equipamentos...

“
...por causa do papel social da mulher estabelecido na cultura 

machista, a gente acaba ficando mais a cargo dos serviços 
domésticos“
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O psiquiatra britânico Colin Murray Parkes afirma que o 
“luto é o preço que pagamos pelo amor, o preço do com-
promisso”. Na pandemia do coronavírus, a perda de uma 
pessoa amada, de familiares, de colegas de trabalho e to-
das as inúmeras mortes podem resultar em sofrimento, 
mudanças comportamentais e em desesperança. O medo 
de ser contaminado ou temor a morte muitas vezes vem 
associados a ansiedade e a tristeza, repercutindo na quali-
dade do viver.

A professora Katiane Silva viveu essa experiência. Sua ro-
tina começou a mudar em abril de 2020. Até o mês de 
março, a doutora em Antropologia Social do Instituto 
de Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará 
(UFPA) ministrou as aulas normalmente, mas o fantasma 
da Covid-19 já começava a indicar o que estava por vir. 

Incertezas, medo, doenças e luto foram os estágios da 
pandemia vividos pela docente. 

As notícias do até então misterioso vírus surgido na 
China - como um resultado do sistema capitalista pre-
datório e cada vez mais financeirizado procurando 
impor à natureza o seu tempo e dinâmicas, assusta-
vam a população brasileira e ao mesmo tempo exigia 
novas formas de interação social. Segundo Katiane, o 
primeiro impacto foi a impossibilidade de sair de casa 
por conta das medidas restritivas. O isolamento com-
prometeu os hábitos alimentares e com isso, surgiram 
novos problemas de saúde, agravados ainda mais pelo 
estado mental. “Não conseguia mais dormir normal-
mente. Troquei o dia pela noite. O primeiro sinal foi a 
dificuldade de concentração”, relata. 

Histórias de superação: A vivência do luto e o 
resgate emocional dos docentes
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O cenário pandêmico em Belém não era diferente das 
demais cidades e a preocupação da docente também se 
estendia aos familiares que moravam em Manaus, no Am-
azonas. Em um ano de pandemia, os piores meses foram 
janeiro e fevereiro. Katiane perdeu em menos de 60 dias, 
o pai, a madrasta e três tias, vítimas da Covid-19. “Chegou 
um momento que perdi a comunicação com eles. Eu entra-
va em um transe, ficava vendo as notícias sobre Manaus, a 
falta de oxigênio, a ausência do Estado e por fim, o caixão 
enrolado no papel filme em uma filmagem enviada pelo 
whatsapp”, descreve. 

A experiência do luto faz parte do relato de boa parte dos 
docentes da UFPA. Em pesquisa realizada pela Adufpa, 
23,6% dos docentes participantes informaram que foram 
infectados pelo coronavírus; 59,9% tiveram algum in-
tegrante de seu núcleo familiar testados positivo para a 
doença e 28,2% perderam familiares por complicações da 
Covid-19. 

O professor Andrey Faro, da Escola de Aplicação da 
UFPA, também readequou sua rotina diária ao “novo nor-

mal” e no início da pandemia, o maior desafio foi admin-
istrar as atividades domésticas, familiares e profissionais. 
Mas a realidade vista apenas pelos telejornais ficou mais 
próxima e ainda na primeira onda da doença, Andrey per-
deu a mãe. Em menos de um ano, o professor passou por 
tudo novamente, dessa vez, com seu pai. 

Vivenciar o dia a dia da Covid-19 de perto, convivendo 
com o cenário de enfermidade e desespero dos pacientes 
em busca de atendimento, foi bastante desolador e trouxe 
consequências na sua própria saúde. “Ainda tenho prob-
lemas com ansiedade, agravados durante a pandemia. Os 
momentos mais difíceis foi a perda dos meus pais, ter de fi-
car longe dos meus filhos e não poder compartilhar o luto 
com meus familiares. Hoje, de certa forma, nada disso foi 
superado, pois ainda estamos em pandemia, lidando com 
um governo criminoso, mas o convívio com meus filhos e 

a relação, mesmo que a distância, com os amigos, tem sido 
importante para seguir em frente”, avalia o docente. 

A tentativa de retomar o ânimo e seguir em frente após a 
perda de pessoas queridas, é o desafio de muitos docentes 
que passaram pela experiência do luto durante a pandem-
ia. A morte de familiares ocasionadas pelo coronavírus 
ganharam nas atividades acadêmicas virtuais, que não ces-
saram em momento algum da pandemia, uma forma de 
manter em equilíbrio para o professor Mauricio Sena, do 
Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) da UFPA. 
De julho a novembro de 2020, o docente perdeu cinco 
familiares, entre eles, a esposa. 

Além do apoio das filhas para atravessar a dor do luto, 
o docente também passou a interagir virtualmente em 
eventos acadêmicos do ICSA e Adufpa, “Passei por uma 
cirurgia complicada e então vieram as perdas. Foi um mo-
mento muito difícil. Sentia necessidade de interagir com 
pessoas. O que tem me ajudado muito nesse isolamento 
são as atividades virtuais, eu acompanho e continuo me 
sentindo parte”, diz o professor. 

Eunice Guedes,  coordenadora do projeto de extensão da 
Faculdade de Psicologia da UFPA, “Saúde, Cidadania e 
Direitos Humanos: apoio a comunidades e estudantes in-
dígenas e quilombolas”, que entre outras atividades ofer-
ece a Clínica Psicológica Virtual. A docente observa que a 
comunidade acadêmica, em especial, os docentes, vivenci-
aram profundamente os impactos da pandemia, seja pelo 
adoecimento, morte de familiares e pressões provocadas 
pela crise sanitária.

“Os professores tiveram que se reinventar, muitos tiveram 
que aprender sobre as novas formas de passar conteúdo e 
ao mesmo tempo, viviam o luto. Fomos perdendo amigos 
e parentes. Vários de nós estamos adoecidos e se não fosse 
o apoio e a solidariedade de um segurar a mão do outro 
virtualmente, teríamos sucumbido”, observa. 

Os professores tiveram que se reinventar, muitos tiveram que aprender as 
novas formas de passar conteúdo e ao mesmo tempo viviam o luto. Fomos 

perdendo amigos e parentes. Vários de nós estamos adoecidos...

“
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“É horrível assistir aula remota! Eu moro com 6 pessoas, não disponho de lugar 
adequado na minha casa de apenas dois cômodos. Chove: acaba a internet! Não 
tem como esclarecer dúvidas com professores, é tudo por email. Às vezes são 
horas de aula lendo texto pela tela do celular. Sem falar que como estudo música, 
as aulas de prática são fundamentais. Por isso, tem sido complicado. É difícil se 
concentrar e interagir nas aulas, pois é muito barulho tanto na minha casa quanto 
na Vila em que moro. Não tenho muitas formas de buscar ter uma qualidade para 
estudar porque é o tempo todo assim, aqui” afirma Raíra Maciel, estudante do 
primeiro semestre do curso de Licenciatura Plena em Música da UFPA.

A estudante relata o quanto o Ensino Remoto Emergencial (ERE) é complicado, 
e, nas suas próprias palavras, “horrível” para os estudantes de baixa renda. Ela 
também nos contou que foi beneficiada com um chip para uso de internet e tam-
bém pelo auxílio de R $1.200,00, ambas políticas de assistência criadas pela UFPA 
para atender aos acadêmicos em vulnerabilidade econômica. Porém, segundo a 
estudante, o valor recebido como auxílio para aquisição do notebook é muito abai-
xo do valor de mercado que está sendo praticado até mesmo para aquisição de 
equipamentos usados.

O depoimento de Raíra evidencia que o abismo é ainda mais profundo, visto que 
a precariedade abrange não somente a falta de equipamento ou acesso à internet, 
mas também às condições de vida e moradia, já que para estudar, o ambiente é um 
dos fatores de grande relevância. 

Pesquisas feitas pela Andifes (Associação dos dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior) constatam que do total de graduandos da UFPA, mais de 80% 
fazem parte de famílias com renda familiar per capita de até 1,5 salários mínimos. 
Segundo dados oficiais, em 2019, somados os estudantes da capital e dos demais 
campi, havia 38.786 (trinta e oito mil, setecentos e oitenta e seis) estudantes matri-
culados na graduação e, destes, apenas 4.427 (quatro mil, quatrocentos e vinte e 
sete) foram assistidos por programas de permanência. Ou seja, a universidade con-
segue assistir um percentual baixo de estudantes em situação de vulnerabilidade. 

Afora isso, nesse contexto atípico inaugurado pela pandemia, onde o espaço físico 
da instituição não pode ser usado para as aulas de maneira regular, a questão 
da qualidade da habitação (e dos inúmeros fatores da convivência doméstica), 
sobretudo os ligados à condição econômica, aparecem como um fator de exclusão 
e desigualdade gritante para alunos filhos das trabalhadoras e trabalhadores mais 
pobres. 

O Mapa da Exclusão Digital (2003) afirma que atualmente as oportunidades são 
representadas pela posse de ativos ligados à tecnologia da informação, ou seja, a 
brecha digital tende a explicar cada vez mais a desigualdade da renda. Assim sen-
do, é urgente se atentar ao aumento das desigualdades sociais em um momento em 
que alunos beneficiários de ações afirmativas e de baixa renda estão ainda mais 
vulneráveis às consequências econômicas e sociais da pandemia. 

Além disso, também tem se evidenciado que os problemas vividos pela comunida-
de acadêmica afetam ainda a questão emocional. “Emocionalmente, implica não 
apenas não sair de casa para o local de trabalho, mas quase não sair de casa. 
Porém, com a intensificação do trabalho docente, o tempo parece ter ficado mais 
curto e as demandas aumentaram. A relação entre docentes e estudantes foi atin-

“É horrível assistir aula remota!”

É difícil concentrar e interagir nas 
aulas, pois é muito barulho tanto 
na minha casa quanto na vila que 

eu moro

“

...não ter contato com amigos e 
professores prejudica muito“
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gida. Alunos que são pressionados a voltar ao trabalho e, 
ao mesmo tempo, tentam não atrasar sua formação, en-
tram na sala de aula, mas não assistem a aula. Fazemos 
incontáveis estratégias para tentar dinamizar as nossas ati-
vidades, mas não é apenas a mudança da estratégia (nossa 
responsabilidade) que transforma a relação docente, ainda 
que sejamos nós, os professores, responsabilizados pelos 
possíveis fracassos de trabalho pedagógico. E isso retoma 
as tensões emocionais e de saúde mental, pois no final nos 
sentimos responsáveis pelos nossos alunos. E, do ponto de 
vista da qualidade do ensino, penso que estamos sendo su-
focados para ‘baixo’. Ou seja, não estamos conseguindo, 
no ERE, manter a qualidade de ensino”, declarou Marce-
lo Russo, professor da Faculdade de Educação Física, do 
campus UFPA Castanhal.

Para a professora Dalva Santos, coordenadora do Grupo 
de Trabalho Política de Classe para as questões Etnicorra-
ciais de Gênero e Diversidade Sexual (GTPCEGDS - Aduf-
pa), há uma desigualdade existente na sociedade brasileira 
e o ERE escancara as distorções históricas desse sistema 
todo de produção que aprofunda cada vez mais as desi-
gualdades. 

“Vivemos um alto nível de desemprego, muitos de nossos 
alunos não só perderam entes queridos, pessoas da sua 
família para Covid, como também perderam empregos. 
Então, a própria pandemia fez muitos alunos irem atrás de 
emprego, e com isso, como se manter conectado? Na rua? 
Assistindo aula dentro do espaço de trabalho? Sem dúvi-
da, isso vai impactar a rotina de estudos de forma negati-
va. Nós, professores, já estamos percebendo que muitos 
alunos simplesmente apenas entram no sistema, mas não 
conseguem acompanhar as aulas, manter-se conectado 
por meia hora... a sua rede de internet cai, enfim, a quali-
dade dessa formação fica muito abalada”, pontua Dalva.

Para Júlia França, a saúde mental sofre com esse momento 
delicado. Estudante do 4º semestre do curso de Comuni-
cação social - Jornalismo, ela possui em casa computador, 
celular e internet, mas relata dificuldades. “A maior difi-
culdade é a questão da saúde mental, pois é muito difícil 
ser produtivo, e ter toda essa cobrança em cima da gente, 
nesse momento tão difícil. Não tem como não sentir e não 
se preocupar com o que está acontecendo lá fora. Eu te-
nho meu quarto e posso ficar sozinha, mas não adianta 
muito, porque muitas vezes eu não consigo ter concen-
tração. Não estou me sentindo bem pra estudar, pra ler 
um texto que naquele momento não vai ser útil pra mim. 
Outra coisa é que não ter contato com os amigos e com os 
professores prejudica muito, no remoto é muito difícil com 
esse contato limitado”

Um abismo ainda maior para Quilombolas e Indígenas - 
Para estudantes indígenas e quilombolas, o ensino remoto 
é ainda mais avassalador. Questões estruturantes, em es-
pecial ao falarmos da região amazônica e seu histórico de 
precariedade na cobertura e problemas de conectividade 

em várias localidades. A inexistência de computadores em 
boa parte dos lares. Até mesmo a falta de um aparelho ce-
lular, alternativa disponível, por exemplo, para estudantes 
que não possuem computadores em casa. 

Cláudio Santos do Carmo é da comunidade quilombola de 
Itamoari (Cachoeira do Piriá - PA) e estudante do curso 
de Engenharia de Pesca da UFPA, Campus Bragança. Ele 
explica como mudou a sua rotina discente depois da pan-
demia: “Antes estudava presencial, agora estudo remoto. 
Minha principal dificuldade foi o acesso à internet e à tec-
nologia, na minha comunidade não temos energia elétrica 
durante o dia, só a noite, sendo que meu período de estu-
do é a tarde. Ou seja, precisei sair da minha comunidade, 
estando em maior risco de ser contaminado por Covid, 
para conseguir assistir às aulas online. Além disso, sinto 
que a qualidade da minha formação também é afetada 
com o ensino remoto, já que meu curso exige muitas aulas 
práticas, aulas de campo e aulas em laboratórios.

Virgínia Arapaso, Coordenadora da Associação dos Povos 
Indígenas Estudantes da Universidade Federal do Pará 
(Apyeufpa), sinaliza alguns dilemas que estão sendo en-
frentados pelos estudantes indígenas. “Inúmeras das nos-
sas comunidades sequer tem sinal de internet, as platafor-
mas ainda são muito difíceis pra nós, e muitos não podem 
se manter na cidade, só conseguem estar nas suas comu-
nidades.  Muitos, agora, estão conseguindo um tablet. A 
gente não vive só da luta pelos nossos estudos. Enquanto 
isso, nossas comunidades são atacadas ao mesmo tempo 
que perdemos parentes para o vírus. Auxílios que muitas 
vezes atrasam, ‘por exemplo esse mês, ainda não saiu o 
auxílio e tem muita gente com dificuldade de se manter 
com aluguel atrasado’. O valor que antes a gente gastava 
com alimentação na universidade, agora gastamos três ve-
zes mais”, explica a estudante.  

O Mapa da Inclusão de 2012, apresentou o Ranking do 
Acesso por Unidades da Federação no qual o Pará apare-
cia com apenas 13,75% dos lares com computador e in-
ternet. A situação não é muito diferente quanto ao país. 
O Brasil, na mesma pesquisa, aparece com 33% na rede, 
sendo o 63º entre os 154 países mapeados. Nas primeiras 
posições do ranking mundial estão: Suécia, ocupando o 
primeiro lugar, com 97% de conectados, seguida pela Is-
lândia (94%) e pela Dinamarca (92%). 

Comparado aos países da América Latina/MERCOSUL, 
o Brasil possui menos domicílios conectados que o Chile 
(41%) e o Uruguai (37%); e pouco mais que a Argentina 
(31%) e a Costa Rica (29%). Diante de tamanho abismo so-
cial e econômico, que também se traduz em abismo digital 
e tecnológico, é fundamental combater o aprofundamento 
das desigualdades entre os diferentes perfis de estudantes 
universitários. Toda a luta necessária para conquistar o 
acesso ao ensino superior público por meio das cotas está 
em xeque caso se prolongue esta situação do ensino remo-
to e seu potencial excludente. Nenhum passo atrás!
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O Sistema Único de Saúde (SUS) conta hoje com cerca 
de 5 milhões de profissionais de nível superior, técnico, 
auxiliar e de apoio. Boa parte deles estão na linha de fren-
te do enfrentamento à Covid-19. Médicos, enfermeiros, 
fisioterapeutas, administrativo, auxiliar e manutenção se-
guem no atendimento da população em hospitais, UPAs e 
unidades básicas. Diariamente esses servidores públicos li-
dam com os milhares de novos casos da doença e com um 
cenário desolador, que já se aproxima de 520 mil óbitos. 

Quase 2,5 mil servidores públicos da Saúde estão lota-
dos no Complexo Hospitalar da Universidade Federal do 
Pará, em Belém. Administrado pela Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH), o complexo é formado 
pelos hospitais João de Barros Barreto (HUJBB) e Bettina 
Ferro de Souza (HUBFS). No HUJBB são 2.199 emprega-
dos de todos os vínculos, entre 1431 servidores públicos e 
empregados da EBSERH, além de 129 funcionários cedi-
dos de outras instituições (Sespa, Sesma e Ministério da 
Saúde), 326 contratos terceirizados e 263 profissionais da 
Residência Médica. O HUBFS emprega aproximadamen-
te 300 funcionários, entre, estatutários, trabalhadores da 
EBSERH e terceirizados. 

De abril a julho de 2020, o HUJBB recebeu pacientes gra-
ves de Covid-19, e nesse período realizou mais de 1300 
atendimentos na Unidade de Apoio à Covid (UAC). Nas 
demais especialidades, foram mantidos os atendimentos 
de pacientes da oncologia, fibrose cística, tuberculose e 
HIV/AIDS. As consultas em todas as demais especialida-
des foram suspensas no dia 31 de março. Da mesma for-
ma, os exames seguiram apenas aos pacientes internados, 
oncológicos já matriculados no sistema do hospital e dos 
casos diagnosticados com meningite. 

Além do atendimento à população, profissionais do Com-
plexo contaminados também foram atendidos no HUJBB. 
Segundo dados do Sindicato dos Trabalhadores das Ins-
tituições Federais de Ensino Superior no Estado do Pará 
(Sindtifes), nos dois primeiros meses da pandemia (abril 
e maio), cerca de 600 servidores dos dois hospitais ado-
eceram e tiveram que ser afastados de suas funções. “A 
redução do quadro provocou um impacto tanto no aten-
dimento à população das demais especialidades, quanto 
na jornada de trabalho exaustiva dos funcionários”, diz o 
coordenador geral do sindicato Marcos Soares. 

De acordo com o chefe do setor de Vigilância em Saúde do 
HUJBB, o médico infectologista Lourival Marsola, os prin-
cipais desafios dos profissionais da Saúde foram de ordem 
estrutural e humana. “Enfrentar uma doença grave como 
a Covid implica em recursos adequados para atender pa-
cientes críticos, medicamentos adequados, estrutura de 
leitos adequados, equipes bem treinadas. Avançamos mui-
to e mesmo frente a uma doença grave e desconhecida, 
nos dedicamos para ajudar nossos pacientes”, avalia. 

A tentativa de desconstrução da ciência também é obser-
vada pelo médico como um obstáculo para os profissio-
nais no dia-a-dia dos hospitais. Segundo ele, a campanha 
construída com notícias falsas - que vão desde o questiona-
mento sobre a existência da doença, até os medicamentos 
que ainda são utilizados, sem eficácia – dificulta o trata-
mento e o trabalho de prevenção da Covid-19. 

Por fim, os impactos psicológicos e financeiros também 
fazem parte da rotina desses profissionais. “Muitos cole-
gas de profissão morreram. Tivemos que deixar familiares, 
afastarmo-nos daqueles que amamos. Profissionais de saú-
de que trabalham como autônomos, ao se afastarem, dei-
xam de produzir e receber seus honorários. Assim, muitos 
colegas médicos precisaram manter-se no trabalho, mes-
mo portando doenças crônicas apontadas como de risco 
para forma grave da Covid-19”, observa. 

Para atender a demanda de pacientes graves da Covid-19, 
o HUJBB passou a funcionar em três turnos, com 18 lei-
tos de UTI e 40 leitos de enfermaria. Com a queda no 
número de casos e por decisão da Secretaria de Saúde do 
Pará (SESPA), a unidade hospitalar encerrou as atividades 
em agosto, porém, no mês de março deste ano, por conta 
do aumento da demanda de pacientes contaminados em 
Belém, o hospital reabriu 5 leitos de UTI e 15 leitos de 
enfermaria.

O Hospital Bettina Ferro não realizou atendimentos espe-
cíficos para a Covid-19 e os casos suspeitos identificados 
na triagem eram encaminhados para as UPAs. As consul-
tas e exames da Otorrinolaringologia, Atenção à Saúde da 
Criança e do Adolescente e Fonoaudiologia, foram suspen-
sos, sendo mantidos apenas os atendimentos de urgência 
da Unidade da Visão. Os exames de radiologia, eletrocar-
diograma e laboratoriais eletivos também foram suspensos 
durante os primeiros três meses da pandemia.

Covid-19: O desafio dos profissionais que estão na 
linha de frente do Complexo Hospitalar da UFPA 



O Setor de Regulação e Avaliação em Saúde (SRAS) do 
HUBFS iniciou o retorno gradual das atividades a partir 
do mês de junho do ano passado, recebendo o quantita-
tivo de pacientes agendados pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SESMA), em diversas especialidades. Mesmo 
sem referência para a Covid-19, os servidores afirmam 
que ficaram expostos ao contágio por conta da ausência 
de insumos. “Praticamente todo o quadro de funcionários 
adoeceu. Também sentimos a ausência de preparo para li-
dar, mesmo que indiretamente, com a demanda da Covid, 
no que diz respeito a EPIs e treinamentos, o que reflete o 
sucateamento histórico do Bettina”, pontua o auxiliar de 
enfermagem Miguel da Silva Guimarães. 

De acordo com o último balanço divulgado pela Ebserh, 
em seis meses de pandemia foram disponibilizados mais 
de 1,8 mil leitos, contratados mais de 3,5 mil profissio-
nais e investidos R$274 milhões, distribuídos entre os 
40 hospitais administrados pela estatal. A nível lo-
cal, uma campanha da Universidade Federal do 
Pará mobilizou a sociedade civil na doação 
de EPIs e recursos financeiros para auxi-
liar os hospitais universitários durante 
a pandemia. Foi arrecadado R$43 
mil, destinado para a compra e 
conserto de equipamentos, 
sendo 16 respiradores e 
35 monitores multipa-
ramétricos.

A redução do quadro provocou 
um impacto tanto no atendimento  

à população (...) quanto na 
jornada de trabalho exaustiva dos 

funcionários

“

Praticamente todo quadro 
de funcionários adoeceu. 

Também sentimos a ausência 
de preparo para lidar, mesmo 

que indiretamente, com a 
demanda da Covid“
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