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EDITORIAL

Os processos de ensino e aprendizagem renovam-se com a investigação aplicada em 

contextos distintos, cabendo às Escolas Superiores de Educação um papel promotor no 

sentido do desenvolvimento do sistema educativo como um todo. A ação pedagógica 

reinventa-se através da reflexão e da produção científica próprias da missão das 

instituições educativas e dos seus agentes, enquanto promotores do conhecimento, da 

inovação e da formação de profissionais competentes e empreendedores. 

Nesta perspetiva, a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja editou 

a Revista Ler Educação, em formato papel, com periocidade quadrimestral, a partir do 

início dos anos 90 e até 2000, de forma regular, e depois numa segunda série a partir 

2001. No presente, renasce com o primeiro número de uma nova série em formato digital, 

com periocidade semestral, promovendo a sua distribuição online. De matriz científica 

abrangente, centrar-se-á doravante em áreas como as Ciências da Educação e da 

Formação de Professores, as Ciências Humanas, Sociais e do Comportamento, as Artes, o 

Audiovisual e a Produção dos Média, as Línguas, as Literaturas e as Culturas, e a Atividade 

Física e o Desporto. Editada através do IPBeja Editorial, a Revista Ler Educação constitui-

se como um instrumento de promoção da investigação e da partilha do conhecimento 

no seio da comunidade educativa, apelando à reflexão pedagógica, fundamentada na 

abordagem científica e inovadora da contemporaneidade.

Enquanto ferramenta de estudo, esta revista pretende despoletar uma dinâmica 

multidisciplinar do conhecimento e da aprendizagem ao longo da vida. Através dos 

autores e da sua produção científica, pedagógica, técnica e prática, procura-se estimular 

a reflexão e a discussão de ideias, conduzindo à realização de projetos e à produção de 

conhecimento. Apresenta-se, deste modo, como um ponto de partida para a disseminação 

de boas práticas enquanto incentivo à produção de investigação e de projetos inovadores 

de intervenção pedagógica realizados em contextos diversificados.

Estes são pressupostos que configuram a Revista Ler Educação, que estará formalmente 

estruturada em três partes: (i) artigos de cariz científico, pedagógico e técnico de autores 

nacionais e internacionais; (ii) resenhas de livros; e (iii) entrevistas.

Considerando os inúmeros e complexos desafios emergentes que o aparecimento da 

pandemia da Covid-19 veio colocar em todos os domínios da vida humana e das sociedades 

contemporâneas, entendemos pertinente dedicar o primeiro número da Revista Ler 

Educação à temática “Desafios da Educação em tempos de pandemia”. 

4 // Julho 2021 



R
EV

IS
TA

 D
A

 E
SC

O
LA

  
SU

PE
R

IO
R

 D
E 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 /

 IP
Be

ja
 / 

IS
SN

 0
87

1-
54

32

No primeiro número da terceira série da revista Ler Educação, em formato digital, o corpus 

de dez artigos evidenciam e sugerem reflexões consistentes das matérias próprias do 

educar e das suas evidências mais significativas, em tempos e contextos adversos e 

desafiantes. Os autores apresentam no seu conjunto uma abordagem multidisciplinar 

sobre o impacto da pandemia COVID-19 em ambientes diversificados de ensino nacionais 

e internacionais, na educação/aprendizagem ao longo da vida, nos alunos e professores, 

nas relações pedagógicas e nas práticas formativas e intervencionais.

Este número inclui ainda uma entrevista subordinada ao tema “As implicações da 

Pandemia na Educação e no Ensino Superior” e uma resenha do livro Este Vírus Que Nos 

Enlouquece, de Bernard- Henri Lévy (2020).

Centrados no presente com os olhos postos no futuro, e adotando uma periodicidade 

bianual, os próximos números da Revista Ler Educação serão dedicados aos temas 

“Audiovisual e Produção dos Media – Entre o espaço e o lugar em educação” (2021), 

“Desafios à Formação de Professores” (2022) e “Inovação em Desenvolvimento Regional 

e Empreendedorismo” (2022).

Maria Cristina Faria 
(Editora Principal /Professora Coordenadora da área da Psicologia) 

Vito Carioca 
(Editor /Professor Coordenador Principal na área das Ciências da Educação-Tecnologia Educativa) 

Aldo Passarinho 
(Editor /Professor Adjunto na área das Artes, Audiovisuais e Produção dos Média) 

Tiago Caldas Nunes 
(Editor /Professor Adjunto na área das Artes, Metamedia e Design) 

Maria João Ramos 
(Editora /Professora Adjunta na área das Línguas, Literaturas e Culturas)
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ARTIGOS
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Resumen 

La Sociedad y la Educación siempre han mantenido una estrecha relación 
mediada por los condicionantes económicos, sociales, políticos, jurídicos 
y situacionales. En este proceso la Educación se ha consolidado como un 
Derecho Fundamental de la Humanidad en distintos foros internacionales. 
La emergencia de una situación no esperada, el Covid-19, ha transformado 
las culturas organizativas y funcionales generando diferentes impactos, por 
ello, en este artículo se indaga sobre las situaciones educativas vividas por 
el profesorado durante el periodo de pandemia para disponer de evidencias 
sobre las limitaciones experimentadas en la interacción didáctica y actuar 
en consecuencia. La metodología de investigación que se ha seguido ha sido 
mixta y los resultados y reflexiones obtenidos resultan de interés porque 
ponen de relieve la necesidad imperiosa de reformular los sistemas educativos 
y escolares en sus elementos organizativos a través de una reprogramación 
curricular donde los ecosistemas de formación multidisciplinares, híbridos 
y sistémicos orientados desde un liderazgo distribuido y pedagógico irán 
consolidándose como una alternativa sostenible en Educación. 

Palabras claves: educación-coronavirus-19,  líderes pedagógicos, interacción 
didáctica, complejidad-incertidumbre y modelo sistémico.

EDUCACIÓN, DOCENCIA Y APRENDIZAJE EN TIEMPOS DEL COVID-19: CAMBIOS DE 
PERCEPCIÓN ANTE LA COMPLEJIDAD EMERGENTE

Emilio Álvarez-Arregui 
alvarezemilio@uniovi.es 
Universidad de Oviedo, España 
ORCID: 0000-0002-4657-753X  

Vanessa Argüelles Rodríguez 
vanessaarguelles@pfsgrupo.com  
Universidad de Oviedo – PFSGrupo, España 
ORCID: 0000-0003-3761-5386 

Adiela Ruiz Cabezas 
adiruiz@madrid.uned.es 
Universidad Nacional de Educación a Distancia 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2977-0485  

Antonio Medina Rivilla 
amedina@edu.uned.es  
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 
ORCID: 0000-0002-1483-0668  
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Resumo 

Sociedade e Educação sempre mantiveram uma relação estreita mediada 
por condições econômicas, sociais, políticas, jurídicas e conjunturais. Nesse 
processo, a Educação vem se consolidando como Direito Fundamental da 
Humanidade em diversos fóruns internacionais. Nesse contexto, surgiu uma 
situação inesperada, a Covid-19, que transformou as culturas organizacionais 
e funcionais, gerando diversos impactos. Este artigo investiga as situações 
educacionais vivenciadas por professores durante o período pandêmico a 
fim de evidenciar as limitações vivenciadas na interação didática e agir de 
acordo. A metodologia de pesquisa que tem sido seguida tem sido mista 
e os resultados e reflexões obtidos são de interesse porque evidenciam a 
necessidade imperiosa de reformular os sistemas educacionais e escolares 
em seus elementos organizacionais através de uma reprogramação curricular 
onde os ecossistemas de formação multidisciplinar. , híbridos e sistêmicos 
orientados a partir de uma liderança distribuída e pedagógica vão se 
consolidando gradativamente como alternativa sustentável na Educação. 

Palavras-chave: educação-coronavírus-19, líderes pedagógicos, interação 
didática, complexidade-incerteza e modelo sistêmico. 

Abstract 

Society and Education have always maintained a close relationship mediated 
by economic, social, political, legal, functional and situational conditions. In 
this process, Education has been consolidated as a Fundamental Right of 
Humanity in different international forums. In this context, an unexpected 
situation, Covid-19, has emerged, transforming organizational and functional 
cultures, generating different impacts. This article investigates the educational 
situations experienced by teachers during the pandemic period in order to 
have evidence on the limitations experienced in didactic interaction and act 
accordingly. The research methodology that has been followed has been 
mixed and the results and reflections obtained are of interest because they 
highlight the imperative need to reformulate the educational and school 
systems in their organizational elements through a curricular reprogramming 
where multidisciplinary training ecosystems, hybrids and systemic oriented 
from a distributed and pedagogical leadership will gradually consolidate as a 
sustainable alternative in Education. 

Keywords: education-coronavirus-19, pedagogical leaders, didactic interaction, 
complexity-uncertainty and systemic model. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un derecho fundamental reconocido 
universalmente tanto en la Declaración de Derechos 
Humanos de 1948 como en otros instrumentos 
internacionales que los avalan. En la Convención de 
Derechos del Niño de 1989 se recoge este Derecho al 
igual que en la Agenda 2030, a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 4 cuyo objetivo es “garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad”. En este 
contexto normativo, el Covid-19, como pandemia global, 
ha impactado en las sociedades del siglo XXI poniendo 
en tela de juicio la fragilidad y vulnerabilidad en todos los 
ámbitos vitales. A medida que se han ido extendiendo 
los estados de alarma en esta emergencia sanitaria 
global, vamos analizando su impacto, aún cargado de 
latentes incógnitas, sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje.  

Concretamente, el profesorado está viviendo múltiples 
escenarios que van desde la pérdida de control de 
la situación, muchas veces por falta de recursos o 
medios tanto para enseñar como para aprender, 
hasta circunstancias donde su capacidad de liderazgo 
determina, en términos generales, la adquisición de los 
objetivos pedagógicos. A este respecto no podemos 
olvidar que este suceso inesperado no es nuevo, hace un 
siglo aún se recuerda como la pandemia conocida como 
Gripe del 1920 causó más de 40 millones de muertes a 
nivel mundial, ahora nuevas crisis sanitarias globales 
emergen con consecuencias devastadoras en todos 
los ámbitos (sanitario, laboral, económico, educativo, 
cultural y social). Cabe aquí recordar que ya en el año 
2013, Wallerstein presagió que a partir del 2020 nuestro 
sistema mundo, como él lo calificaba, y sus instituciones 
se verían afectados por tres factores: el cambio climático, 
la guerra mundial y las pandemias. Parece ser que dos de 
estos elementos ya son realidad, el cambio climático es 
una preocupación global y la pandemia un acontecimiento 
actual presente en todo el planeta.  

Atendiendo a estas argumentaciones se puede decir que 
la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 ha producido 
en la Humanidad una intensificación de la complejidad al 
verse afectado el estilo de vida de todas las personas con 
especial focalización en aquellos sectores relacionados 
con la salud de las personas, la actividad económica y la 
educación en todas las etapas del sistema. Como es lógico 
se ha producido una transformación de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, si bien en las etapas de Educación 
Infantil y Primaria ha adquirido una singular relevancia para 
aquellos agentes pedagógicos más implicados (personal 

docente y directivo), al estar atravesando un periodo de 
máxima incertidumbre institucional debido a la tensión 
que les genera asumir responsabilidades desconocidas 
en su entorno socio-laboral y al haber tenido que integrar 
los recursos TIC, como principal herramienta para dar 
respuestas coherentes al desarrollo de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. La asunción de este nuevo 
escenario donde se ha intensifica la “educación en casa”, 
primera fase de la pandemia en España en marzo de 2020, 
y en nuestro entorno cultural, evidencia la incorporación 
de nuevos procesos que estaban generalizados en las 
instituciones educativas. La complejidad, al ser global, 
demanda del compromiso de investigadores, líderes 
pedagógicos y administraciones públicas para descubrir 
y/o rescatar métodos y procedimientos que apoyen 
al sector educativo y a sus protagonistas (docentes, 
estudiantes, familias y personal de administración), 
para que reflexionen sobre la naturaleza de la actividad 
educativa pero ahora con una estrecha colaboración 
con el resto de los sistemas implicados. El objetivo es 
encontrar caminos que faciliten la generación de un 
clima que convierta las dificultades en oportunidades, la 
desesperación en esperanza y la incertidumbre en certeza 
para abordar los recientes desafíos educativos marcados 
por la distancia social, la conexión continuada, la falta de 
experiencia, el aislamiento o la vivencia personal de la 
situación, entre otros.  

Por tanto, las escuelas han de tomar conciencia del gran 
reto acontecido y actuar con imaginación, coherencia y 
conciencia desde la colaboración. En este marco debe 
destacarse que los actos educativos desempeñados 
en el periodo inicial del confinamiento han demandado 
del profesorado una reprogramación didáctica, el uso 
generalizado de las TIC a través de plataformas, redes, 
dispositivos móviles, etc., y el diseño de taxonomías de 
tareas adaptadas a las peculiaridades situacionales de 
cada estudiante. Los discentes han vivido la situación de 
complejidad de diferentes formas, dada la necesidad de 
un empleo adecuado de las TIC y de un pertinente dominio 
de la competencia digital, conscientes del desafío que 
para todas las personas ha implicado un proceso drástico, 
desconocido y de limitaciones espaciales, tecnológicas 
y de capacidad de uso de la tecnología empleada. Díez y 
Gajardo (2020) señalan que las tecnologías han sido una 
herramienta para apoyar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en su desarrollo integral e integrado en una 
nueva intervención docente.  

No podemos obviar a este respecto que la principal 
transformación se ha focalizado en la situación asincrónica 

10 // Julho 2021 
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y en la separación real entre docentes y estudiantes, 
trasladando la actividad educativa a un mero estilo de 
enseñanza-aprendizaje emergente que apoya que cada 
estudiante sea el responsable principal de su propio 
avance y de su propia mejora, convirtiendo la educación y 
todo el proceso de aprendizaje en una actividad autónoma 
que implique, comprometa y que sea corresponsable 
con la familia, el cuerpo docente y la sociedad. En este 
contexto hemos planteado como objetivo principal de 
esta investigación:  

Descubrir las situaciones educativas vividas por el 
profesorado durante el periodo de pandemia para disponer 
de evidencias sobre las limitaciones experimentadas en la 
interacción didáctica y actuar en consecuencia.  

Los objetivos específicos son: 

Identificar las relaciones sociales experimentadas por el 
profesorado ante el covid-19. 

Reconocer los aspectos más destacados de la interacción 
didáctica en el proceso de pandemia. 

Analizar las decisiones tomadas en los centros educativos 
por los líderes pedagógicos ante las dudas planteadas por 
familias y estudiantes. 

Estimar los procesos de colaboración y flexibilidad 
mantenidos en las relaciones con las familias 

DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

El amplio cuestionario que se ha utilizado incorpora en 
una de sus dimensiones una de las ideas nucleares que 
atañen a la denominada por Darling-Hammond y Cook-
Harvey (2018) como el centro esencial de las relaciones 
sociales y del desarrollo del clima favorable para el 
desempeño de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
Las preguntas cerradas han sido valoradas en una escala 
de 1 (menor valor) y 6 (mayor valor) complementadas con 
una abierta: “Narre las más destacadas interacciones 
que ha promovido como líder pedagógico”. Se aplica 
una metodología integrada basada en la síntesis y 
complementariedad del análisis de datos extraídos desde 
la necesaria visión y aplicación de nuevas formas cuali-
cuantitativas, conscientes de que este enriquecimiento 
facilita una visión más completa y relevante del conjunto 
de elementos vividos en las instituciones educativas 
(Domínguez et al, 2018; Levitt et al, 2018). Se profundiza 
en la interrelación de las opiniones obtenidas por el equipo 
de investigación en las numerosas respuestas de los 
docentes, mayoritariamente de Educación Secundaria, 

y el contraste con la experiencia vivida por los actores 
del proceso de indagación en los centros educativos. 
Se ha concedido una especial importancia al análisis de 
contenidos y a la triangulación de expertos para valorar 
la pertinencia, credibilidad e independencia de las 
respuestas emitidas, conscientes del sentido investigador 
y de profundidad de los procesos formativos vividos desde 
cada realidad e institución.  

La adecuación de los programas elegidos se evidencia 
con la utilización del SPSS 22 para el análisis de datos 
cuantitativo, así como con el estudio descriptivo 
correspondiente a las preguntas cerradas y ponderadas 
que se han sometido a un estudio de contrastes a partir 
del primer análisis. En este punto, se considera que los 
datos cuantitativos concernientes a la dimensión VIII 
(Interacción Educativa) del cuestionario, validado por 20 
expertos y confiabilidad del .92, nos facilita la obtención 
de lo requerido para un análisis de complementariedad 
de resultados. Se espera exponer el adecuado cruce de 
aspectos y valoraciones cuanti-cualitativas generando 
una síntesis creativa que exprese las interacciones vividas 
por docentes, familias y estudiantes en el desarrollo 
e los procesos de enseñanza y aprendizaje durante la 
incidencia del Covid-19.  

La muestra está representada por profesionales de 
la educación donde el 45.23% tienen titulación de 
Doctor y el 39,06% de Máster. Todos disponen de una 
amplia experiencia laboral en instituciones educativas, 
teniendo un 46%  de los encuestados más de 20 años de 
experiencia profesional, es decir, poseen una amplísima 
trayectoria y por tanto conocen el sistema en profundidad. 
Un 57,76% ha desarrollado esta experiencia en el entorno 
Universitario y un 23,02% en la Educación Secundaria. Otro 
dato relevante nos indica que su desempeño ha versado 
específicamente en la docencia, el 35,71% acumulan más 
de 20 años de experiencia docente y el 28,17% atesoran 
más de 10 años.  

Con respecto a los resultados obtenidos se destaca el nuevo 
valor que se atribuye al papel de los líderes pedagógicos 
en los centros educativos cuando las dificultades se 
incrementan. Los encuestados aluden sistemáticamente 
a la importancia que se les concede como guías y 
ejemplos a la hora de gestionar los nuevos escenarios 
de enseñanza-aprendizaje lo que los/las convierte en 
los/las verdaderos/as protagonistas e impulsores/as 
para el uso de las Tecnologías de la Información y la 
utilización de recursos tecnológicos. Tal es así, que más 
de un 90% consideran que estos líderes pedagógicos 
“han de impulsar la formación de los estudiantes para 
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que empleen los recursos tecnológicos en línea para su 
desarrollo integral”. Otra cuestión relevante que se ha 
encontrado se refiere a la motivación del profesorado y a la 
constatación de que siguen prevaleciendo las estructuras 
jerárquicas sobre las horizontales ya que sigue siendo 
la inspección educativa y los equipos quienes asumen 
la estimulación profesional docente en el uso de las TIC, 
66,7% favoreciendo también la utilización didáctica de las 
plataformas tecnológicas, 97,6%.  

El profesorado ha dado mucha (66,7%) o total importancia 
(30,9%) a aquellos responsables institucionales que les 
facilitan procedimientos para tomar decisiones desde las 
que puedan adecuar los programas, las asignaturas y los 
núcleos temáticos a la realidad de la educación virtual/
línea con lo que están demandando mayor autonomía, 
flexibilidad y colaboración para obtener los resultados 
deseados. Así, un 81% de los docentes afirman que los 
líderes institucionales tienen que facilitarles la posibilidad 
de desarrollar sistemas de interacciones que les permitan 
armonizar la gestión de las dudas, la adecuación curricular 
y la atención emocional a cada estudiante. Desde el 
análisis cualitativo se destaca el valor de la motivación, 
la empatía, el compromiso, la alegría, la comunicación, el 
respeto, la asertividad, el trabajo en equipo, la disposición 
de herramientas para la gestión de conflictos o del estrés 
y el liderazgo. El análisis de contenido de las respuestas 
abiertas ha generado segmentos de significado 
establecidos desde las palabras clave han afianzado los 
datos cuantitativos, a manera de ejemplo recogemos 
comentarios, como:  

“Sí, los líderes han de contribuir con los estudiantes para 
el uso adecuado de las  posibilidades comunicativas, 
pedagógicas y tecnológicas de las TIC en los hogares y  
en las instituciones educativas”,  

“Los profesores tienen un rol importante a la hora de 
informar sobre la tecnología y su correcta aplicación, de 
este modo se vea reflejado en los resultados educativos”. 

A partir de estos referentes se comentarán en los 
siguientes apartados aquellas cuestiones más relevantes 
asociadas a los objetivos de la investigación y se cerrará 
este artículo con un modelo educativo para la época pos 
Covid en el que estamos trabajando. 

APORTACIONES DIDÁCTICAS PARA UNA EDUCACIÓN 
INTEGRAL ANTE SITUACIONES INCIERTAS 

La complejidad de la situación actual requiere un estudio 
detenido acerca de los procesos y actuaciones más 

pertinentes que faciliten prácticas educativas creativas 
y relevantes para cada estudiante. El profesorado ha 
retomado lo más valioso de su historia profesional y ha 
asumido decisiones coherentes con la crisis planteada, 
afrontando el aprendizaje no presencial poniendo en 
práctica multitud de acciones educativas: metodologías 
TIC, reprogramación del currículo, motivación del 
aprendizaje activo, cercanía a las demandas de los 
estudiantes, apoyo a todas las personas, creación de un 
clima colaborativo, avance en la cultura de solución de 
problemas en equipo, etc. La reorientación de la visión 
didáctica plantea un diseño innovador que implique a 
cada estudiante en su propio proceso de aprendizaje 
relacionando las acciones singulares, aplicando la 
personalización educativa y estimulando el trabajo 
en parejas. Se han desarrollado diversos escenarios 
de ambientes de aprendizaje en línea y de impulso a 
nuevas visiones que garanticen la buena situación de 
los estudiantes ante los ambientes virtuales en toda su 
complejidad (Ricardo et al, 2019), diseñando ambientes 
híbridos que se adapten a las expectativas y necesidades 
de cada uno; así mismo, el profesorado ha de asumir el 
marco de obstáculos, priorizando actuar para entusiasmar 
a los estudiantes, avanzar en las competencias necesarias 
(comunicación, habilidad digital, aprender a aprender, 
salud personal y pública, etc.). Se hace necesario indicar 
también que la situación de confinamiento que se impuso 
a las instituciones educativas sin una reflexión previa 
adecuada y ajustada provocó una intensa situación 
de estrés para los centros y los estudiantes, quienes 
han expresado que ni el proceso de aprendizaje ni la 
reprogramación han sido suficientes para el saber o el 
estilo de ser adecuado a las expectativas.  

Si bien, un amplio grupo de instituciones en España han 
estado desbordadas durante el mes de marzo, pasadas 
las vacaciones de Semana Santa (2020) se asumió 
por los responsables pedagógicos y las comunidades 
educativas, en general, que las dificultades podrían 
generar oportunidades para tomar consciencia de que 
la tarea educativa se transformará para los docentes, 
para las familias y para los estudiantes, convirtiendo a 
las instituciones en núcleos de reflexión y esperanza, 
superando las limitaciones a través de la intervención 
educativa (Medina, 2009) lo que irá abriendo horizontes 
que motiven a docentes y estudiantes hacia su desarrollo 
integral desde su modo peculiar de sentir y actuar ante 
la complejidad de la pandemia. Este planteamiento nos 
permitirá avanzar desde un nuevo ambiente híbrido de 
aprendizaje en el que idear, responsabilizarse y generar 
fases educativas de la nueva Humanidad. La enseñanza 
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no presencial y el aprendizaje “blended learning” se han 
consolidado ahora como modalidades de trabajo en los 
centros en los que tradicionalmente se lleva a cabo una 
educación presencial; en consecuencia, nos cuestionamos 
qué adaptación ha de realizar la educación a distancia y en 
qué plataformas tecnológicas debe apoyarse para lograr 
una educación integral nivelada.  

La educación a distancia ha de orientarse, en este proceso 
post-pandemia, a propiciar a cada estudiante una atención 
sistemática y holística que devuelva a cada aprendiz el 
avance activo y relevante, una educación personalizada 
que fomente el hábito intelectual, el pensamiento creativo 
y la síntesis de un nuevo modo de crecimiento afectivo 
e intelectual (Baldacci, 2020; Pacios, 1980). Sin duda, 
es necesario desarrollar el sentido profundo de una 
instrucción formativa que avance en la visión innovadora 
(Medina, 2009), desde la que se considere esencial un 
nuevo modo de “aprender a aprender y de aprender 
a pensar” (Medina, 2009). Así hay que considerar que 
la educación en línea se logra al seleccionar y adaptar 
los saberes y contenidos formativos a los retos que el 
aprendizaje conlleva para cada estudiante, dado que se 
comparten los más coherentes modos de asimilación y 
acomodación del conocimiento; se trata de acercarse a la 
realidad constructiva desde un pensamiento complejo. Un 
proceso formativo real y en línea se identifica cuando se 
logra que los agentes que interfieren en el medio didáctico 
interactúan en conjunto, dialogan, recurren a la mediación 
social en sus tareas y actividades adaptándolas al proceso 
de personalización y estilo de aprendizaje de cada 
estudiante; en consecuencia, formar y mejorar el dominio 
de sus competencias clave requiere una pertinente 
planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje 
sintetizado en trabajar los contenidos instructivos más 
relevantes, adaptados y presentados mediante métodos 
acordes de dificultad creciente que ofrezcan a cada 
aprendiz actividades flexibles ajustadas y motivadoras 
que deriven en una comprensión integral y de sentido 
innovador.  

En este contexto, la metodología de “clase invertida” 
ha proporcionado saberes al alumnado desde una 
comprensión singularizada, el análisis de las diversas 
formas de asimilar los conocimientos (Shulman, 1986) y el 
empleo complementario de esquemas globales, asunción 
de retos personales y presentación, por los propios 
estudiantes, de sus hallazgos conceptuales y afectivos, 
convirtiéndose, junto a las  familias, en colaboradores de 
un nuevo modo de avanzar en el aprendizaje mediante un 
diálogo intenso y de singular composición.  

EL PROFESORADO COMO LÍDER EN SITUACIONES DE 
CRISIS 

Las acciones educativas por mucho que puedan 
predecirse, son aún muy inciertas. El impacto 
inmediato lo recibieron las metodologías de enseñanza, 
tornándose virtuales y cuyas emanaciones o derivadas 
son actualmente una incertidumbre al depender de 
circunstancias como la brecha digital, comprendida 
como el acceso a la tecnología y la competencia en el 
manejo de la misma, la distancia transaccional entre 
alumnado y profesorado y el liderazgo ejercido por 
docentes, equipos directivos y gestores educativos. En 
el análisis de este liderazgo se encuentran muchas de 
las variables que guiarán este estudio tan necesario e 
importante en los tiempos que acontecen de recónditas 
permutaciones en materia educativa.  

Esta pandemia ha acarreado un nuevo modus operandi 
en lo educativo donde procesos consolidados son 
cuestionados. Las nuevas formas de enseñanza y 
aprendizaje han transitado de lo presencial a lo virtual, 
poniendo de manifiesto, esta crisis,  la vulnerabilidad y 
la fragilidad de nuestro sistema educativo y su forma 
de entender el aprendizaje. Esta situación que llevó 
a miles de instituciones en todo el mundo a acelerar 
la implantación de medidas de virtualización de la 
enseñanza y aprendizaje (Bouza Mora, 2020), obtuvo una 
reacción desigual en el contexto mundial presentándose 
varios tipos de situaciones: desde instituciones 
que han podido acometer una reconversión más o 
menos completa y rápida, con posturas negativas de 
profesorado y alumnado a nivel residual, hasta centros 
que, por su contexto o por otros factores como falta 
de iniciativa y compromiso, de medios u otros, han 
quedado entorpecidos en el desarrollo de los procesos 
de enseñanza y aprendizaje (Sintema, 2020).  
Hasta que investigaciones más extensas puedan 
exponer resultados concretos sobre el impacto de esta 
cuestión en nuestra sociedad, lo que parece claro es que 
los procesos o metodologías de aprendizaje deben de 
cambiar, ya están cambiando y lo van a seguir haciendo 
inexorablemente, lo tradicional pasa a un segundo 
plano y adaptarse es una necesidad imperiosa. En este 
contexto, la situación educativa se torna compleja pero 
tendrá que garantizar y promover nuevas formas de 
enseñar y de aprender en medio de la incertidumbre, 
implementar nuevas metodologías de transacción del 
aprendizaje donde el rol del docente y su liderazgo serán 
la columna vertebral del proceso educativo, un nuevo 
papel que se centra en el acompañamiento pedagógico, 
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en la guía del alumno, pero donde es éste quien debe 

esforzarse desde la autonomía para comprender, para 

mejorar su capacidad crítica, para avanzar en su desarrollo 

mientras acontece su propio proceso madurativo. Serán 

las organizaciones que cuenten con verdaderos líderes 

pedagógicos las que serán capaces de mirar más allá del 

corto plazo para comprender la naturaleza de los procesos 

de metamorfosis en las metodologías de enseñanza y de 

aprendizaje.  

Las transformaciones que veremos en la post-pandemia 

afectarán de lleno al sector educativo desde una 

perspectiva social, económica, política y legislativa, por lo 

que hacerles frente no requiere solamente de una voz de 

mando sino de un trabajo colaborativo entre instituciones 

y sistemas; esto mismo acontece a los equipos directivos 

de los centros educativos en todos sus niveles, Primaria, 

Secundaria y Universidad, donde los líderes pedagógicos 

son quienes deben guiar, conducir y compartir su visión 

con el resto de miembros de la comunidad educativa para 

que el objetivo sea común y la estrategia compartida. 

No podemos olvidar que la abrupta revolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las 

permutas en las pirámides poblacionales, el movimiento 

migratorio, la formación continua, la evolución cultural, la 

revitalización de los valores y la perspectiva de la calidad 

en entornos complejos donde se conjuga la competición 

con la colaboración, tornan necesario que los equipos 

directivos dispongan de la capacidad de gestionar 

escenarios cambiantes, inciertos y movedizos donde es 

necesaria una indiscutible dirección estratégica basada 

en el liderazgo educativo (Northouse, 2016). Esto, junto a 

la situación en la que nos coloca la pandemia ocasionada 

por COVID-19, estimándose además nuevos rebrotes en el 

futuro.  

Desde el punto de vista organizacional, este escenario 

pone en valor en los centros educativos el hecho de trabajar 

bajo un modelo de gestión y dirección que se apoye en el 

concepto de Liderazgo Transformacional (Bass, 1985), el 

cual entiende el liderazgo desde la transformación, un 

patrón de dirección educativa sustentado por líderes que 

se anteponen a lo que puede suceder con el objetivo de dar 

el servicio a la comunidad. Esta perspectiva del liderazgo 

precisa, para su implementación, que los profesionales 

que conforman los equipos docentes dispongan de una 

serie de capacidades mínimas en su perfil profesional 

(Tarker, 2019; Stein, 2020) asociadas a las competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas.   

LA BRECHA DIGITAL 

En el contexto educativo, la brecha digital parece mucho 
más significativa en aquellos sectores de población que 
suman factores de exclusión o vulnerabilidad, añadidos a 
la brecha social y que conforman una barrera de acceso 
clave para una buena educación en condiciones de 
equidad e igualdad de oportunidades (UNICEF, 2020). Las 
medidas de confinamiento han acarreado el alejamiento 
del centro educativo y la interrupción de las clases 
presenciales en los centros educativos, tomando como 
respuesta alternativa a esta situación excepcional un 
modelo de enseñanza on line centrado en el potencial 
pedagógico de las TIC (Hubalovsky, Hubalovska y Musilek, 
2019). Ante esta nueva realidad diferentes organismos 
internacionales sugieren que la desigualdad social que 
decreta la brecha digital, en términos de acceso a la 
tecnología y uso tecnológico, puede derivar en una grieta 
de aprendizaje en la comunidad educativa (UNESCO, 2020; 
UNICEF, 2020).  

Si bien es cierto que estas brechas pueden ser afrontadas 
con diferentes estrategias políticas, no se puede obviar 
que “las condiciones de las escuelas y las características 
socioeconómicas de las comunidades determinan la 
experiencia de prevención y confinamiento” (Cervantes y 
Gutiérrez, 2020, p.18). En este escenario de confinamiento 
en el hogar, y a pesar de los esfuerzos realizados durante 
los últimos años en nuestro país para dotar de recursos 
TIC al alumnado, los resultados que emanan de algunos 
estudios generan dudas sobre la capacidad del sistema 
para garantizar unas enseñanzas mínimas en condiciones 
de equidad e igualdad de oportunidades (Pérez y 
Rodríguez, 2016). Para todos los Gobiernos mundiales 
se convirtió en prioritario garantizar la continuidad del 
aprendizaje durante el confinamiento; muchos recurrieron 
a la tecnología de la información y las comunicaciones 
(TIC), lo que exigió que los docentes impartieran clase en 
línea suponiendo, esto, una transformación en la forma de 
evaluar a los estudiantes provocando, en algunos casos, 
disrupciones importantes. En la mayoría de los países se 
cancelaron los exámenes por evaluaciones continuas o 
modalidades alternativas. Cada acción ejecutada plantea 
sus propias limitaciones, sobre todo en relación con la 
equidad.  

Un estudio que analiza desde la perspectiva del profesorado 
los efectos de la brecha digital en la educación básica del 
alumnado durante el confinamiento en el hogar a causa del 
Covid-19 (Montenegro, Raya, Navaridas, 2020) demuestra 
que han sido palpables ciertas barreras importantes para 
el aprendizaje y la participación efectiva de los estudiantes 
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en condiciones de igualdad de oportunidades, de equidad; 
algunas (como, por ejemplo, las diferencias en el acceso a 
los recursos tecnológicos por parte de las familias o la falta 
de competencias digitales en la comunidad educativa) 
son identificadas además como debilidades de nuestro 
sistema educativo por otras investigaciones (Cabero-
Almenara y Ruiz-Palmero, 2018; Macià y Garreta, 2018). De 
acuerdo con este estudio, el profesorado considera que 
un porcentaje relativamente llamativo del alumnado no ha 
conseguido los objetivos mínimos de aprendizaje en este 
periodo de confinamiento.   

Así, el foco de atención se pone en los efectos de la brecha 
digital como agente social vinculado a un escenario de 
desigualdad. Además, el detenimiento de las clases 
presenciales conllevó la configuración imprevista de 
un nuevo escenario de aprendizaje virtual, donde el 
acceso, uso y manejo competente de la tecnología digital 
son imprescindibles para garantizar la continuidad del 
aprendizaje (UNESCO, 2020). Una inherente derivada 
negativa en el aprendizaje de los estudiantes la acarrea 
la propia consecuencia de interrumpir de manera 
prolongada en el tiempo la enseñanza presencial 
en los centros educativos. El profesorado destaca, 
particularmente, las profundas consecuencias para el 
alumnado con necesidades educativas especiales, pues 
son los estudiantes más vulnerables a la brecha digital 
quienes tienen menos oportunidades para el aprendizaje 
significativo.  

Influyen también otras variables del contexto relacionadas 
con la situación familiar del alumnado (en cuanto a 
la situación económica, las exigencias laborales, la 
disponibilidad y acceso a los dispositivos digitales, etc) 
que requieren ser objeto de estudio de primer orden 
sobre los que actuar sin obviar otros aspectos como 
las características personales de los estudiantes, la 
competencia digital de los agentes educativos implicados 
o el nivel de apoyo ofrecido por la Administración. Con 
todo esto, se puede decir que el aprendizaje durante 
el periodo de confinamiento ha sido el resultado de la 
conexión compleja de múltiples factores propios del 
contexto socioeducativo, sin obviar que los objetivos 
de la educación se dirigen a la formación integral de 
la persona. En definitiva, en la nueva normalidad, en la 
que se desarrollará la sociedad y la educación del futuro 
que viene, tecnologías y educación tendrán que ir de la 
mano, impulsadas por los docentes y líderes pedagógicos 
garantizando que nadie se quede atrás. A la vez, es 
indispensable disponer de docentes tecnológicamente 
preparados motivados para aprender a aprender, para 

aprender a enseñar y para aprender a guiar en unos 
ecosistemas de formación dinámicos híbridos por lo que 
apuntaremos en el último apartado algunas cuestiones 
en las que estamos trabajando y que pueden servir 
de fundamento a los que se animen a trabajar en esta 
dirección.  

A MANERA DE SÍNTESIS  

Todas las personas físicas (humanos) y jurídicas 
(organizaciones) convivimos en un mundo que se 
caracteriza por un entorno con recursos limitados (a 
la excepción de la energía que nos viene del sol o del 
cosmos), un entorno ecológico con su biodiversidad y con 
sus recursos renovables y cíclicos, y dentro de marcos 
legales, políticos, económicos y sociales (Arreguit y 
Hugues, 2019). En este entorno global, cada persona (jefe 
de un gobierno, de una empresa, de un organismo, pero 
también cualquier ciudadano) tiene influencia directa 
o indirecta en la totalidad o en una parte del sistema 
en el que vive (basta por ejemplo pensar en los efectos 
que tenemos, o podemos tener, en el cambio climático, 
en la polución o en los entornos socio-políticos). En 
consecuencia, comprender y dominar la complejidad, 
las propiedades del modelo fractal y las métricas del 
sistema son competencias necesarias de toda persona 
para evolucionar, para poder separar las causas de los 
síntomas, para definir mejor los problemas y así poder 
diseñar las estrategias apropiadas que les ayuden a tomar 
decisiones que les orienten hacia objetivos deseables y 
alcanzables (Álvarez-Arregui y Arreguit, 2019).   

Por tanto, abordar y reflexionar sobre la educación actual 
nos ha ido posicionando a favor de los postulados de 
aquellos autores (Drucker, 1981; Álvarez-Arregui, 2019; 
Arreguit y Hugues, 2019) que manifiestan que vivimos 
en una sociedad de organizaciones porque las personas 
trabajan, gozan, sienten, piensan, aprenden, enseñan, 
aman, sufren y se comprometen en, desde, y con, multitud 
de organizaciones que se interconectan y se entrelazan 
en infinidad de patrones dinámicos. En este entorno 
complejo cada uno de nosotros forma parte de una familia, 
de una red social, de organismos públicos o privados 
(trabajo), de asociaciones, de clubes y de instituciones 
socioeducativas en diferentes momentos de nuestras 
vidas. Interactuamos con otras personas (familiares, 
amigos, socios, clientes, proveedores) o estamos 
afectados por competidores, personas influyentes o 
partes interesadas, con propiedades fractales, formado 
por elementos que interactúan con enlaces directos o 
indirectos con otros elementos del sistema (Arreguit & 
Hugues, 2019).  

 Julho 2021 // 15  
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Desde este planteamiento el currículo en sentido amplio y 
los principios y valores en los que se fundamenta no puede 
ser pensado independientemente del ecosistema de 
formación que se quiera desplegar porque en todos ellos 
se sitúa una población, unos elementos organizativos, 
unos sistemas de relaciones, una tecnología y un medio 
ambiente que lo hacen singular en cuanto a la estrategia, 
la misión, la visión, los objetivos, la planificación, la 
implementación y la evaluación del impacto por su 
carácter situacional y que ya hemos explicado de manera 
muy detalla en otros trabajos a los que remitimos a los 
lectores (Álvarez-Arregui, 2019, 2020; Álvarez-Arregui y 
Arreguit, 2019; 2020).  

Somos conscientes que el desafío es enorme, pero 
inaplazable y urgente, lo que requiere liderar políticas en los 
diferentes ámbitos de responsabilidad ante las múltiples 
manifestaciones de pobreza, desigualdades, desempleo, 
degradación de nuestro medio natural y pandemias 
que están emergiendo, por lo que todos los actores 
deben de estar implicados sin excepción.  Por tanto, el 
desarrollo e implementación del modelo ecosistémico de 
aprendizaje y enseñanza creativo y emprendedor es un 
claro compromiso con los principios y acciones que guían 
la Agenda 2030. Este referente supone una oportunidad 
para reforzar la misión de las instituciones educativas 
en la plena realización de los derechos humanos, la 
paz, el ejercicio responsable de la ciudadanía local y 
global, la igualdad de género, el desarrollo sostenible y la 
salud.   

En este caso, queremos destacar (Figura 1), la importancia 
que concedemos a los principios y valores que guían el 
desarrollo de los proyectos en este modelo de innovación 
educativa, así se integran, entre otros, los principios de 
las ciudades educadoras, el Índice para la Inclusión y los 
Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
donde las universidades juegan un papel esencial. El 
currículum se diseña teniendo en cuenta los principios 
que guían el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA), 
será pluridisciplinar y favorecerá el aprendizaje de todas 
las personas, a cualquier edad y en cualquier lugar. Las 
competencias genéricas, específicas y sistémicas se 
abordarán, se aprenderán y se enseñaran a través  de  
metodologías  activas  blended-learning con el objeto 
de promover un cambio actitudinal y cultural donde la 
búsqueda de alternativas, la solución de problemas, 
la utilización de nuevos servicios, la implementación 
de productos o el manejo de una metodología se 
fundamentará en  un  proceso  sistemático  y  sistémico  
de  capacitación  continua  donde  los  participantes  
aprenderán  y  enseñarán  a  hacer  a  través  de  proyectos  
creativos,  aprenderán  y  enseñarán  a  innovar  desde 
la transferencia, aprenderán y enseñarán a aprender 
desde la evaluación, la formación y la investigación y 
aprenderán y enseñarán  a  ser  compartiendo  valores  y  
manifestándolos  en  la  práctica profesional y social.

Ante una realidad compleja por multidimensional 
y dinámica, las soluciones simples, excluyentes o 
generalizables ya no son viables.  La Unión Europea 

Figura 1
Visión básica de un 
Ecosistema de Apre-
ndizaje y Enseñanza, 
Creativo y Emprend-
edor dinamizado por 
la inteligencia colec-
tiva (Álvarez-Arregui 
y Arreguit, 2019).

16 // Julho 2021 
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es consciente de ello y desde la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible ha avalado un compromiso 
internacional y un calendario para hacer frente a los 
retos sociales, económicos y medioambientales de la 
globalización, poniendo como objeto de atención a las 
personas, el planeta, la prosperidad y la paz, bajo el lema 
de “no dejar a nadie atrás”.  Es importante, por tanto, que 
el modelo responda a los compromisos adquiridos en 
el marco de los ODS, preparando a las futuras cohortes 
de aprendices y enseñantes para vivir en un mundo 
complejo. Estamos convencidos que desde este modelo 
se irán generando nuevas miradas, visiones, misiones 
y estrategias de las que participará cada vez más la 
ciudadanía y los  actores  de  los  entornos  socio-jurídico-
político,  académico  y  económico,  e  iremos  superando  
las  limitaciones  y  problemáticas situacionales actuales 
y nos proyectaremos al futuro con mayores garantías de 
éxito.  

Actualmente no creemos posible seguir avalando 
el mantenimiento de un sistema con estructuras 
organizativas, funcionales y culturales no alineados con 
las grandes macrotendencias emergentes y los principios 
que guían la Agenda 2030. También reconocemos que no 
es viable seguir trabajando en unos entornos laborales 
donde la intensificación del  tiempo  de  trabajo  se  ha  
convertido  en  una  constante  como  consecuencia  
del  desarrollo  tecnológico  y  el  incremento  de  la  
burocratización,  pero  eso  no  es  excusa  para  seguir  
transmitiendo  contenidos  encapsulados  en  disciplinas,  
validados  en  base  a  criterios corporativos o individuales, 
sin control externo. Por otro lado, la certificación 
burocrática de competencias a través de evaluaciones 
periódicas estandarizadas no guardan correspondencia 
entre lo que se dice que se hace, lo que se dice que hay 
que hacer, lo que se  hace  realmente  y  los  resultados  
que  se  obtienen,  entre  otras  cuestiones, por lo que es 
otro problema importante que habrá que resolver y en el 
que estamos trabajando desde la reprogramación.  

Si los profesionales de la educación, los políticos, los 
aprendices y los empresarios se siguen orientando 
bajo estos referentes ni serán capaces ni podrán 
comprometerse con la formación, la investigación y la 
transferencia  que  requiere  una  sociedad  del aprendizaje 
y la enseñanza continua. En este nuevo contexto de 
aprendizaje y enseñanza creativo y emprendedor tendrá 
cabida la necesidad creciente del profesorado para trabajar 
de manera transversal en sus clases para permitir que el 
alumnado no solo aprendan y enseñen materias, sino que 
tendrán que saber relacionarlas para poder comprender 

la complejidad de las temáticas que se abordan, lo que 
los llevará necesariamente a la pluridisciplinariedad y a 
una mayor eficiencia en los trabajos transdisciplinares. 
Por tanto, compartimos aquellas iniciativas que desde 
una nueva reprogramación profundizan en el pluralismo 
estructural, funcional y axiológico, superando las 
limitaciones derivadas de los modelos burocráticos, 
competitivos y estandarizados, para ir integrando lo mejor 
de lo público, lo privado y el voluntariado a través de una 
mirada ecoformadora, multidisciplinar, emprendedora, 
inclusiva e innovadora. La  no  intervención  ya  no  es  una  
opción  porque,  de  no  asumirse  compromisos y alianzas 
globales,  las  controversias,  las  contradicciones,  las  
paradojas, las polémicas y los enfrentamientos se seguirán 
incrementando al igual que las brechas de alfabetización y 
de capacidad de acceso a los recursos para las personas 
físicas y jurídicas en los diferentes lugares del planeta. 
Somos conscientes de que el proceso de desarrollo y 
evolución es de hondo calado pero después de los últimos 
episodios vividos a partir del Corona Virus es inevitable.  

Queremos concluir indicando que la excelencia educativa 
se construye y se  construirá con la participación  activa  y  
el  compromiso de todas las personas y organizaciones, 
ya que desde  esas  plataformas y a partir de las 
argumentaciones e indicadores de trabajo que se han ido 
aportando  se  podrán  ir  creando  vínculos  interactivos  
entre el entorno natural, social, empresarial, político, 
tecnológico y  académico,  lo  que  hace  necesario  
generar  ecosistemas  de aprendizaje creativos, 
innovadores inclusivos, interconectados, infoaccesibles 
e innovadores que mejorarán la calidad de vida de todas 
las personas a través de la I+D+i Educativa. Este enfoque 
nos permitirá avanzar hacia una coexistencia humana que 
nos garantice una calidad de vida para todas las personas 
durable, deseable y sostenible. Tenemos que renovar 
nuestras formas saber, saber hacer y ser con un renovado 
optimismo que nos haga crecer como seres humanos en 
equilibrio con la naturaleza. 
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Resumo 

O COVID-19 gerou mudanças de múltiplas ordens no contexto académico. Este 
estudo analisou um inquérito aplicado para avaliar a adaptação dos alunos 
da Universidade do Algarve (UAlg) durante o primeiro mês da pandemia. Esta 
investigação possui um desenho transversal e objetiva-se a implementar uma 
análise descritiva e comparativa dos dados obtidos no referido inquérito com 
enfoque nos estudantes internacionais (n = 176). Os estudantes internacionais 
perceberam alterações piores do que a percepção dos estudantes nacionais 
(n = 1.182) nas variáveis:   local de residência, situação financeira, ansiedade 
e sono. Em relação às preocupações durante este período, os alunos 
internacionais indicaram preocupações maiores em relação aos nacionais nas 
variáveis:   stress/ansiedade, diminuição do desempenho académico e perda 
de desempenho financeiro. Todavia, a preocupação dos alunos em apanhar 
COVID-19 foi maior entre os alunos nacionais. Esses achados permitem o 
desenvolvimento de um programa de contingência mais preciso que oferece 
suporte a estudantes internacionais. 

Palavras-chave: estudantes internacionais; perceção da pandemia; impacto 
do COVID-19; estudantes nacionais. 
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Abstract 

COVID-19 pandemic generated changes in multiple orders in university 
students’ lives. This study analyzed a survey applied to assess the adaptation 
of University of Algarve (UAlg) students during the pandemic first month. It 
has a cross-sectional design and it aims to implement a descriptive and 
comparative data analysis obtained in the mentioned survey with a focus 
on international students (n = 176). The international students perceived 
significantly worse alterations than the perception of Portuguese students 
(n = 1,182) in the variables: place of residence, financial situation, anxiety, 
and sleep. Regarding students’ preoccupations, international students 
indicated significantly higher concerns in relation to Portuguese students in 
the variables: stress/anxiety, decreased academic performance, and loss of 
financial performance. Conversely, students’ concern about catching COVID-19 
was significantly higher among domestic students. These findings allow the 
development of a more precise contingency program that offers support to 
international students. 

Key-words: international students; pandemic perception; COVID-19 impact; 
domestic students. 

Resumen 

La pandemia de COVID-19 generó cambios en múltiples órdenes en la vida 
de los estudiantes universitarios. Este estudio analizó una encuesta aplicada 
para evaluar la adaptación de los estudiantes de la Universidad del Algarve 
(UAlg) durante el primer mes de la pandemia. Tiene un diseño transversal 
y tiene como objetivo implementar un análisis descriptivo y comparativo 
de los datos obtenidos en la encuesta mencionada con un enfoque en 
estudiantes internacionales (n = 176). Los estudiantes internacionales 
percibieron alteraciones significativamente peores que la percepción de 
los estudiantes portugueses (n = 1.182) en las variables: lugar de residencia, 
situación económica, ansiedad y sueño. En cuanto a las preocupaciones de 
los estudiantes, los estudiantes internacionales indicaron preocupaciones 
significativamente mayores en relación a los estudiantes portugueses en las 
variables: estrés / ansiedad, disminución del rendimiento académico y pérdida 
de rendimiento financiero. Por el contrario, la preocupación de los estudiantes 
por contraer COVID-19 fue significativamente mayor entre los estudiantes 
domésticos. Estos hallazgos permiten el desarrollo de un programa de 
contingencia más preciso que ofrece apoyo a estudiantes internacionales. 

Palabras clave: estudiantes internacionales; percepción de una pandemia; 
Impacto COVID-19; estudiantes domésticos.
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Introduction 

The year 2020 is notable by the spread of the COVID-19 

pandemic and generated changes of multiple orders: from 

the scope of the need for confinement and isolation, such 

as the reinforcement of hygiene attitudes, in addition to 

psychological, social and economic consequences. Al-

though everyone has been affected by these changes, 

they do not affect everyone homogeneously. A study con-

ducted in China assessed anxiety in 3,611 college students 

during this pandemic. A considerable increase in the level 

of anxiety of these students was detected in comparison 

with the national average (Wang & Zhao, 2020). This re-

sult can be explained due to the pressure for high perfor-

mance, competitiveness, and productivity already exist-

ing in the academic environment (Lacerda, 2015). 

Among university scholars, it is worth mentioning a more 

specific group: international students — who frequently 

do not live close to their families and, consequently, do 

not have an adaptation process similar to those who live 

in the same country they study. The student who comes 

from a different country is supposed to adapt to a wide 

range of cultural roles and this can generate stress (An-

drade & Teixeira, 2009). Such symptoms can be defined 

as acculturative stress, referring to the reduction in health 

status resulting from the process of acculturation (Berry, 

Kim, Minde, & Mok, 1987). There is a strong link between 

acculturative stress and somatic symptoms (Garsman, 

2017), which highlights the negative impact of long-term 

acute stress on the body. 

The international student tends to go through two au-

tonomy processes: emotional and economic. Emotional 

autonomy is characterized by the fact that the student 

is living far from the family. As familiar contact is more 

limited, life abroad can lead to feelings of loneliness, as 

exemplified by Wawera and McCamley (2019), who states 

that three out of four international students experienced 

feelings of loneliness since arriving in the United Kingdom. 

In addition, the international student needs to deal with 

economic autonomy, in other words, start to take control 

of his/her finances, whether receiving resources from the 

family and often even needing to work (Mazzarol & Soutar, 

2002). 

International students represent an increasing number 

within universities around the world, reaching 1.1 million in 

the United States (Institute of International Education [IIE], 

2017) and 54,098 in Portugal (Direção-Geral de Estatísti-

cas da Educação e Ciência — [DGEEC], 2020). Foreign 

students represent an asset for higher education institu-

tions — since their internationalization processes aim to 

increase the competitiveness of institutions in the face of 

an increasingly demanding market (Faria, 2015). There-

fore, due to the COVID-19 pandemic situation, this public 

must receive special attention from academic institutions. 

In Portugal, the “State of Emergency” was declared on 

March 18th, 2020 (Diário da República Eletrónica [DRE], 

2020). It placed restrictions on circulation for the entire 

population and closed all shops, except those considered 

essential. In mid-April 2020, a survey was applied to as-

sess the adaptation of students at the University of Al-

garve (UAlg) to changes in the face of the current state 

of emergency, in which 1,550 students from different 

courses and academic degree participated. International 

students represent 15% of the total number of students at 

UAlg (UAlg, 2016). 

The inquiry mentioned above examined alterations and 

preoccupations of aspects such as sleep quality, stress, 

anxiety, isolation, financial income, and residence. This 

study aims to conduct a descriptive and comparative of 

this data with a focus on international students. The main 

question of this research is: are there differences between 

international and Portuguese students in perceiving the 

pandemic? If so, what and how strong are these distinc-

tions? The findings will allow the development of a con-

tingency program that offers support to these students. 

Method 

Study design and participants 

On April, 15th of 2020, all students enrolled at UAlg received 

an e-mail containing a web-based cross-sectional survey, 

which was hosted by EUSurvey — an online survey-man-

agement system. Students’ participation was valid until 

April, 30th of 2020 and the answers were voluntary as well 

as anonymous. Besides demographic data, the question-

naire required information on the alterations the pandem-

ic caused in student’s lives as well as their preoccupations 

with the virus. On average, the students spent 15 minutes 

to complete the questionnaire. Out of 1,358 scholars who 

participated and 176 were international students. 

22 // Julho 2021 
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Instruments 

UAlg Questionnaire 

This questionnaire, designed by the researchers, investi-

gated how UAlg students were dealing with the pandemic 

regarding their physical and psychological state. Demo-

graphic queries included personal information, academic 

data, among others. The following questions involved two 

main themes: students’ life alterations (impact) and pre-

occupations with COVID-19. The first theme comprised 

topics such as alterations in anxiety, home location, and 

sleep. The answers consisted of a 5-point Likert scale (1- 

way worse; 5- big improvement). The lower the score, the 

worse the alteration. In addition, the second theme com-

prehended preoccupations with items such as decreased 

academic performance, loss of financial incomes, and 

isolation/loneliness. The answers consisted of a 5-point 

Likert scale (1- low preoccupation; 5- high preoccupation). 

The higher the score, the larger the preoccupation. 

Data Analysis 

All analyses were performed using the Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS), version 25.0, and a statisti-

cal level of significance of 5% was considered. Frequen-

cies, percentages, means, and standard deviations were 

utilized for descriptive analyses. The data distribution 

was verified by the Shapiro-Wilk test and it was verified an 

asymmetric distribution for all the questions. Therefore, in 

order to compare averages between the two groups, the 

Mann Whitney test was used. 

Results 

Among the 1,358 scholars who answered the survey, 176 

(12.9%) were international students, in which 118 (67%) 

were female and 58 (33%) were male. The international 

students aged between 18-68 (M = 24.52; SD = 7.64) and 

their academic level ranged between all Portuguese aca-

demic degree (undergraduates: n = 132; 75%). Most of the 

foreign students were not living alone (n = 125; 71%), did 

not work (n = 101; 74.8%), and lived in a rented bedroom (n 

= 107; 60.8%). The international participants characteris-

tics are shown in Table 1. 

Table 1 

The international students perceived significantly worse 

alterations than the perception of national students in the 

variables place of residence (p = .005), financial (p = .000) 

situation, anxiety (p = .000), and sleep (p = .000) during 

the first month of the pandemic (see Table 2).  

Table 2 
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Regarding students’ preoccupations, international stu-

dents showed significantly higher concerns in relation to 

national students in the variables stress/anxiety (p = .044); 

decreased academic performance (p = .004) and loss of 

financial performance (p = .000). Foreign students’ con-

cern with isolation/loneliness (p = .085) was greater than 

that of non-foreign students, but the difference was not 

significant. On the other hand, students’ concern about 

catching COVID-19 (p = .035) was significantly higher 

among national than international students. 

Table 3 

Discussion 

Our study achieved the proposed objectives since it was 

able to detect differences between some variables be-

tween international and Portuguese students in the per-

ception of the pandemic. The descriptive analysis allowed 

a better understanding of the international student profile 

who attends UAlg. Moreover, the comparison between 

the two groups indicated expected information (Mitchell, 

Greenwood, & Guglielmi, 2007), as well as some unpre-

dictable data. It is essential to highlight, preliminarily, that 

these differences have a multifactorial character. 

The international students reported larger negative im-

pacts on their financial situation compared to domestic 

students. Concurrently, foreign students indicated higher 

concerns on the loss of financial income. Currency ex-

change rate fluctuations (such as the real, Brazilian cur-

rency) and the feeling of uncertainty about the future 

(Miranda, 2020) were the most present elements in the 

scenario of international students. Economic forecasts 

of the beginning of the pandemic, however, indicated an 

even worse-than-expected economic scenario (Miranda, 

2020). 

One of the most relevant aspects of the academic stu-

dent is housing. The results show that the change in the 

variable “place of residence” was significantly worse for 

foreign students than for national students. In view of 

the financial instability that is present in the face of the 

pandemic (Baker, Bloom, Davis, & Terry, 2020), many in-

ternational students had to leave their homes due to the 

impossibility of rental payment, either due to their unem-

ployment or to their parents or finance tutor (Miranda, 

2020; Costa, 2020). 

Alterations in the variables “anxiety and sleep quality” 

and “preoccupations about stress/anxiety” were also sub-

stantially worse for international students than for na-

tional students, as seen in a similar study (Maia & Dias, 

2020). Aspects such as social isolation can be considered. 

Contacting friends and having social life may be more ap-

pealing to those who have a limited support network in 

the new country (Sullivan & Kashubeck-West, 2015) and, 

therefore, do not have the same support network as a na-

tional student. In addition, the above-mentioned financial 

problems and concerns about their own country’s situa-

tion may also be added to this conjecture. 

The findings that implied larger levels of anxiety and 

stress of international students compared to domestic 

students corroborate with what has been seen in the lit-

erature. Mitchell et al. (2007), analyzed an American uni-

versity counseling center, during a 2-year period, which 

attended 218 international and 222 U.S. college students. 

International students demonstrated significantly higher 

differences between American students with regard to 

use of crisis appointments, academic problems, suicidal 

ideation, been harassed, and hospitalization. Moreover, 

Neto (2021) examined levels of loneliness among African 

international students in Portugal. The sample included 

188 Angolan and 210 Cape Verdean college students who 

attended Portuguese institutions of higher education and 

a control group of 221 domestic students. Results showed 

that international students reported higher levels of lone-

liness than Portuguese students. As expected, results 
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demonstrated that students who reported the poorer fi-

nancial situation, higher perceived discrimination, lower 

home culture, and host culture acculturation orientation 

scores reported higher loneliness. 

Interestingly, the concern about catching COVID-19 was 

significantly larger in national than in international stu-

dents. One hypothesis is that national students are in con-

tact with members of their household and, when crossing 

data from the age pyramid of the Portuguese population 

with the foreigner resident in Portugal (Oliveira & Gomes, 

2017), there is a considerable proportion of older Portu-

guese citizens. According to COVID-19 clinical studies, it 

is known that the mortality rate is higher in older patients 

(Liu, Chen, Lin, & Han, 2020), which provides a strong ba-

sis for our hypothesis. Another aspect to be considered is 

the fact that foreigners residing in Portugal (among them, 

students) are mostly young (Oliveira & Gomes, 2017). 

Therefore, there is a lower mortality rate for COVID-19 

within this age group and, consequently, less preoccupa-

tion about catching the virus (Mari & Renou, 2020). 

As for the study limitations, the questionnaire did not 

provide specific data on international students’ nation-

alities. It is important to mention that the mass immigra-

tion movement of Brazilian students is notable in several 

Portuguese higher education institutions (DGEEC, 2020), 

including UAlg. Although foreign students have common 

demands regardless of nationality, analyzing the socio-

economic context of prevalent nationalities is relevant for 

a better background understanding.  

Apart from the preoccupation of catching the virus, inter-

national students have shown to be in a more vulnerable 

position than domestic students. The variables presented 

in this investigation serve as a foundation for the develop-

ment of interventions that offer more adequate support to 

this public, which is increasingly growing in the academic 

environment. This investigation highlights the importance 

of further research on foreign students, in order to help 

not only them but the entire community around them.  
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Ensino universitário em tempos de pandemia. Reflexão sobre as competências 
digitais dos professores universitários espanhóis segundo o framework 
DigCompEdu 

University teaching in times of pandemic. Reflection on the digital skills of Spanish 
university teachers according to DigCompEdu Framework 
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Resumo 

A situação causada pelo COVID-19 leva à suposição de que o futuro é incerto 
e imprevisível. No campo educacional, esse problema fez da tecnologia 
educacional a melhor aliada. Por isso, a competência digital dos professores 
é fundamental para a realização de processos de ensino-aprendizagem de 
qualidade. Nesse sentido, esta pesquisa busca refletir sobre as principais 
características da “pandemia educacional” provocada pelo COVID-19. Do 
mesmo modo, apresenta-se parte dos resultados do projeto “Desenho, 
produção e avaliação de t-MOOC para a aquisição de competências digitais 
de professores universitários” financiado pela Junta de Andalucía (Espanha). 
Nesse sentido, as competências digitais dos professores universitários 
espanhóis são descritas com base no European DigCompEdu Framework. Os 
resultados mostram a necessidade de estruturar ações formativas voltadas 
para as competências pedagógicas. Portanto, os benefícios de projetar e 
avaliar usando t-MOOC são discutidos. 

Palavras-chave: competência digital, DigCompEdu, tecnologia educacional, 
ensino universitário

Abstract 

The situation caused by COVID-19 leads to the assumption that the future is 
uncertain and unpredictable. In the educational field, this problem has made 
educational technology the best ally. For this reason, the digital competence 
of teachers is essential to carry out quality teaching-learning processes. In 
this sense, this research tries to reflect on the main characteristics of the 
“educational pandemic” caused by COVID-19. In the same way, part of the 
results of the project “Design, production and evaluation of t-MOOC for the 
acquisition of digital competences of university teachers” financed by the 
Junta de Andalucía (Spain) are presented. Along these lines, the digital skills of 
Spanish university teachers are described based on the European DigCompEdu 
Framework. The results show the need to structure training actions focused on 
pedagogical competences. Therefore, the benefits of designing and evaluating 
using t-MOOC are discussed. 

Keywords: digital competence, DigCompEdu, educational technology, 
university teaching
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Introduction 

Many are the authors who in their works have been 
reflecting on the volatility of the society in which we 
live: Gleick (1999), “Faster: The Acceleration of Just 
About Everything” Bauman (2007), “Liquid Modernity”; 
Lipovetsky (2016), “Of lightness”. All defend that for a few 
years we have been witnessing great changes that have 
been happening at a speed never known before. 

This situation, by itself, already leads to the assumption that 
the future is more uncertain and unpredictable. To this is 
added the uncertainty that we are currently experiencing, 
immersed in a global pandemic. This moment calls into 
question the actions that have traditionally been carried 
out in all areas of our life and, of course, in the educational 
field. The complexity of the situation has led scientific 
journals to publish monographic works that reflect on 
what happened not only because of the complexity 
observed, but also because of the probability that it will be 
repeated in the near future. 

COVID-19 that of which very few experts knew monopolized 
all areas of our lives from the beginning of 2020 to date. 
In the educational field, we can first refer to the speed 
with which the transformation of educational action was 
carried out. From one day to the next, we go from a face-
to-face training, in which the use of technologies in many 
cases has been carried out in a timely manner and with 
little or no curricular integration, to a tele-training process 
that, as it cannot be otherwise. This process reveals 
technological deficiencies or gaps that, erroneously, were 
considered overcome and that calls into question one of 
the most widespread myths about the application of ICT 
to training. To affirm that with its use we are approaching 
a democratic model of education that makes it possible 
for all people to have access to it. Starting from the idea 
that, with the availability of technologies, especially with 
the Internet, everyone can have access to information 
regardless of place of residence, thus facilitating quality 
training. 

Likewise, it is becoming clear that not all of us have the 
same access to information for various reasons, one 
related to the geography in which we usually live and 
others due to not having sufficient resources to access the 
necessary technology. To this must be added the training 
of teachers to face quality tele-training processes and that 
of students to access them. There is no doubt that a person 
who does not have the necessary technological skills to 
use and interact with ICT, due to the many connections 

and equipment available to him, will not be able to obtain 
the supposed benefits that arise from their use. This 
aspect is extended, as has been previously commented to 
the students, although at specific times they have been 
considered as digital natives, assuming an innate training 
(due to the simple fact of being born at a specific time) in 
the use and exploitation of technologies (Romero-Tena et 
al., 2020). It has been shown that neither the natives are 
so native, nor are the emigrants so emigrant, and that the 
use that young people traditionally make of technologies 
is more concentrated in the field of leisure, entertainment 
and social relations. For this reason, now more than ever 
training in Digital Competence is necessary, where the 
role of teachers is fundamental. 

In this context, it is difficult to refute that new skills 
are necessary to respond to the demands of the so-
called Knowledge Society. The 8 key competences 
for lifelong learning in the European Union are defined 
as “a combination of knowledge, skills and attitudes 
appropriate to the context” (Council of the European 
Union, 2006, p. 2, 2018, p. 7). They are conceived to 
facilitate the transformations of the states and the 
exchange of knowledge between European countries 
and the Commission with a view to structuring common 
policies. They provide a common frame of reference for 
policy makers, educators, social partners and the students 
themselves. In short, they are the set of knowledge, skills 
and strategies that society needs to solve any obstacle of 
the XXI Century Society. For this reason, one of these key 
competences is digital, one that “involves the safe and 
critical use of information society technologies for work, 
leisure and communication” (Council of the European 
Union, 2006, p. 6, 2018, p. 9). The ability to use technology 
to live, work and learn throughout life is considered a 
fundamental and crosscutting issue in the development 
of any educational community program. 

Based on the aforementioned, this article tries to 
make a description and reflection of the level of Digital 
Competence that Spanish university teachers possess 
according to the DigCompEdu Framework (Cabero-
Almenara & Palacios-Rodríguez, 2020; Cabero-Almenara 
et al., 2020a, 2020b, 2020c). 

At the end of 2017 and within the key research line 
“learning and skills for the digital age”, JRC published the 
European Framework for Digital Competence for Teachers 
“DigCompEdu” (Redecker & Punie, 2017). DigCompEdu 
aims to assist Member States in their efforts to promote 
digital competence for teachers and drive innovation in 
education. 

 Julho 2021 // 29  



R
EV

IS
TA

 D
A

 E
SC

O
LA

  
SU

PE
R

IO
R

 D
E 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 /

 IP
Be

ja
 / 

IS
SN

 0
87

1-
54

32

The result supposes a consensus on the main areas and elements of the teaching digital 
competence, which follows a progressive logic in each competence area. Among these groups of 
experts and collaborators, it is worth mentioning: 

1. More than 100 teachers who participated in one of the three dedicated workshop sessions 
that took place at the “eTwinning Conference” in Athens in October 2016. 

2. Participation of more than 500 teachers and experts from the European Union through the 
“DigCompEduCommunity” network. 

3. Group of European experts who participated in the “DigCompEdu” expert workshop 

This is a model of digital competence for trainers. Their areas of competence can be observed in 
Figure 1. 

Figure 1.
Conceptual 

vision and areas 
of competence 

of the European 
Framework for 

Digital Competence 
of Teachers 

“DigCompEdu”. 
Source: JRC

1. Professional engagement: focuses on teachers’ work environment. The digital competence 

of teachers is expressed in their ability to use digital technologies not only to improve 

teaching, but also to interact professionally with classmates, students, family and different 

agents of the educational community. 

2. Digital resources: related to the sources, creation and distribution of digital resources. 

One of the key competencies that any teacher must develop is to identify good educational 

resources. Additionally, you should be able to modify, create, and share them to suit your 

goals, learners, and teaching style. At the same time, you must know how to use and manage 

digital content responsibly, respecting copyright rules and protecting personal data. 

3. Teaching and learning: knowing how to design, plan and implement the use of digital 

technologies in the different stages of the teaching and learning process. In addition, a 

change in approaches and methodologies that are student-centered is advocated. 

30 // Julho 2021 
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Figure 2. 
Competence areas, 
competences 
and competence 
relations of 
the European 
Framework of 
Digital Competence 
of Teachers 
“DigCompEdu”. 
Source: JRC 

4. Assessment: linked to the use of digital tools and strategies in the evaluation and 

improvement of teaching-learning processes. Digital technologies can improve existing 

assessment strategies and lead to new and better assessment methods. 

5. Empowering learners: One of the key strengths of digital technologies in education is their 

potential to promote the active participation of students in the learning process and their 

autonomy over it. In addition, digital technologies can be used to offer learning activities 

tailored to each student’s level of competence, interests, and learning needs. 

6. Facilitating learner´s digital competence: on how to develop and facilitate the citizen 

digital competence of students. 

In addition, each area has a series of competencies associated with it (Figure 2). 

Taking into account these competencies, six progressive levels of management are established, 

from the first grade (A1) to the pioneer (C2). 

“DigCompEdu” has been used as the basis for developing an online self-reflection quiz for teachers 

called “DigCompEdu Check-In”. Once completed, “DigCompEdu Check-In” provides a personalized 

report with information on the global skill level and by areas. In addition, it offers different tips for 

improvement by area (Cabero-Almenara & Palacios-Rodríguez, 2020). 

Methodology 

This work can be included in what are called ex post facto methodology research, one that is applied 

after the event has happened, without modifying the variables (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014). A cross-sectional research design is proposed with a descriptive approach and hypothesis 

testing that takes into account the participation of university professors from Spain. 
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Sample 

2262 teachers participate in the research, 1026 men 

(45.4%) and 1236 women (54.6%), the majority between 

50-54 years (37.3%) and 666 between 40-49 years 

(29.4%). 

Instrument 

The information collection instrument was the 

“DigCompEdu Chek-in” questionnaire (Cabero-Almenara 

and Palacios-Rodríguez, 2020), an analysis instrument of 

the DigCompEdu European Digital Teaching Competence 

Framework. This competence framework is selected 

as the most appropriate to assess the CDD of university 

teaching staff through the judgment of experts (Cabero-

Almenara et al., 2020a). 

Each of the items measures the different competencies 

that make up the Competence framework: A1. 

Organizational communication; A2 Professional 

collaboration; A3 Reflective practice; A4 Continuous 

Digital Professional Development; B1 Selection of digital 

resources; B2 Creation and modification of digital 

resources; B3 Manage, protect and share digital resources; 

C1 Teaching; C2 Guide; C3 Collaborative learning; C4 Self-

directed learning; D1 Evaluation strategies; D2 Analyze 

evidence; D3 Feedback and planning; E1 Accessibility 

and inclusion; E2 Differentiation and personalization; E3 

Active participation of students; F1 Information and media 

literacy; F2 Communication and digital collaboration; F3 

Creation of digital content; F4 Well-being; and F5 Digital 

troubleshooting. 

It should be taken into account that, for a correct 

interpretation of the results, the response interval ranges 

from 0 to 4. 

Results 

Table 1 presents the mean values   and the standard 

deviations reached by the teachers in the different 

questions and in the globality of the areas.

Table 1. 
Average scores and deviation of the items and dimensions 

of the questionnaire. 
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The mean values   reached by the teachers in the whole 

instrument were 2.11 with a standard deviation of 0.74. 

Value that indicates that teachers have positioned 

themselves in a central value. This leads us to point out 

that, in general, their perception of their domain of CDD is 

moderate. In addition, ordering from lowest to highest, the 

results by dimensions are as follows: Area 5: Empowering 

learners (1.94); Area 4: Assessment (1.98); Area 6: 

Facilitating learners´ digital competence (2.11); Area 1: 

Professional engagement (2.28); Area 2: Digital resources 

(2.34); Area 3: Teaching and learning (3.26). Values   that 

allow us to point out that, in general, teachers present 

low levels of CDD; although they consider themselves 

moderately competent in professional commitment and 

digital resources. It is significant that the highest score 

has been developed in the “Teaching and learning” area. 

Conclusions 

Due to the high number of professors surveyed, the 

description of the sample allows an overview of the profile 

of Spanish university teachers. The results show that, in 

general, the level is moderate. Specifically, the best valued 

areas have been those of Digital Pedagogy, related to 

knowing how to design and plan the use of technologies 

in student learning with active methodologies; and Digital 

Resources, related to the creation and distribution of 

digital resources in the classroom, respecting copyright 

regulations. These findings lead us to think, like Pinto et 

al. (2017) and Gómez-Triguero et al. (2019), that teachers 

move from a digital conception focused on the use of ICT 

resources, to broader conceptions such as the creation of 

knowledge through TAC and participation in collaborative 

environments through TEP. Likewise, the areas with 

the lowest scores are Empowering Students, related to 

ensuring digital access to all students, offering learning 

activities adapted to their level of competence, as well 

as their interests and educational needs; and Evaluation 

and Feedback, focused on the use of ICT resources 

for evaluation, feedback and improvement of student 

performance. In this sense, it is clear that a competence 

training for teachers is necessary, since a deficient 

command of it implies an education not focused on the 

most demanded professions of the 21st century (Padilla-

Hernández et al., 2020). 

These findings highlight the need to carry out personalized 

teacher training plans that allow them to reach advanced 

skill levels, such as those focused on innovation and 

pedagogical leadership with ICT. 

In this sense, the following lines of research related to 

the training of teachers in digital skills and the research 

project that finances this work are proposed: 

1. Analyze the possibilities and potentialities offered 

by t-MOOCs for the acquisition of knowledge by 

students and university teachers. 

2. Create a training environment under the t-MOOC 

architecture, for the training of university teachers 

in the acquisition of digital teaching competence. 

3. Knowing the degree of motivation, level of 

satisfaction and degree of acceptance of the 

technology, which awakens in university teachers 

the participation in a training action in t-MOOC 

format. 
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4. Analyze the possible influences that the 

degree of motivation, level of satisfaction and 

degree of acceptance of the technology have 

on the acquisition of the knowledge presented 

in the t-MOOC regarding the teacher’s digital 

competence. 

5. Analyze the possibilities and difficulties that 

t-MOOCs present for their incorporation as training 

technology in university training contexts. 

6. Determine the training content that must 

contain a training action focused on the acquisition 

of digital competence of university teaching staff. 

7. Analyze the possibilities that t-MOOCs present 

for the acquisition of knowledge related to teaching 

digital competence, exposed in the designed 

t-MOOC. 

8. Put into action, validate and evaluate the 

environment produced under the t-MOOC 

architecture for the training of university teachers 

in the acquisition of digital competence. 

9. Inquire about the technical, curricular and 

organizational difficulties that may arise when 

organizing a training action supported by t-MOOC 

technology. 

10. Create a virtual community made up of teachers 

concerned with the digital skills that teachers 

should possess. 

11. Analyze the significance that the social networks 

and the interaction tools presented in the training 

action supported in the t-MOOC have for the 

significance of the training action. 

12. Analyze the relationship between motivation, 

level of satisfaction and degree of acceptance of 

technology and the volume of messages offered on 

social networks and interaction tools incorporated 

in the training action. 

13. The foregoing is to analyze the educational 

possibilities that MOOCs may have for university 

training contexts, and more specifically t-MOOCs. In 

this way, this analysis is carried out from different 

perspectives, both technological-instrumental, 

and educational, of the design of training 

environments, up to the one referred to the training 

and improvement of teachers. 

14. Education systems cannot remain on the 

sidelines in the face of the technological challenge. 

Now more than ever it is necessary to propose new 

training scenarios in which Digital Competence 

plays a prominent role. 

Financing 

Design, production and evaluation of t-MOOC for the 
acquisition of digital competences of university teaching 
staff. Project / Help: R + D + i Projects FEDER Andalucía 
2014-2020 

Reference: US-1260616. Junta de Andalucía (Ministry of 
Economy and Knowledge). 

References 

Bauman, Z. (2007). The challenges of education in liquid 
modernity. Gedisa. 

Cabero-Almenara, J., & Palacios-Rodríguez, A. (2020). 
European Framework for Digital Teaching Competence 
«DigCompEdu». Translation and adaptation of the 
«DigCompEdu Check-In» questionnaire. EDMETIC, 9(1), 
213-234. https://doi.org/10.21071/edmetic.v9i1.12462 

Cabero-Almenara, J., Barroso-Osuna, J., Palacios-
Rodríguez, A., & Llorente-Cejudo, C. (2020a). Digital 
Competences Frameworks for university teachers: their 
evaluation through the expert competence coefficient. 
Interuniversity Electronic Journal of Teacher Training, 
23(2). https://doi.org/10.6018/reifop.413601 

Cabero-Almenara, J., Gutiérrez-Castillo, J.-J., Palacios-
Rodríguez, A., & Barroso-Osuna, J. (2020b). Development 
of the Teacher Digital Competence Validation of 
DigCompEdu Check-In Questionnaire in the University 
Context of Andalusia (Spain). Sustainability, 12(15), 6094. 
https://doi.org/10.3390/su12156094 

Cabero-Almenara, J., Romero-Tena, R., & Palacios-
Rodríguez, A. (2020c). Evaluation of Teacher Digital 
Competence Frameworks Through Expert Judgment: the 

34 // Julho 2021 



R
EV

IS
TA

 D
A

 E
SC

O
LA

  
SU

PE
R

IO
R

 D
E 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 /

 IP
Be

ja
 / 

IS
SN

 0
87

1-
54

32

Use of the Expert Competence Coefficient. Journal of New 
Approaches in Educational Research, 9(2), 275-293. http://
dx.doi.org/10.7821/naer.2020.7.578 

Council of the European Union. (2006). Recommendation 
of the European Parliament and of the Council of 18 
December 2006 on the key competences for lifelong 
learning. Official Journal of the European Union. 

Council of the European Union. (2018). Council 
Recommendation of 22 May 2018 on key competences for 
lifelong learning. Official Journal of the European Union. 

Gleick, J. (1999). Faster: The Acceleration of Just About 
Everything. Pantheon. 

Lipovetsky, G. (2016). Of lightness. Anagram. 

Romero-Tena, R., Barragán-Sánchez, R., Llorente-Cejudo, 
C., & Palacios-Rodríguez, A. (2020). The Challenge of Initial 
Training for Early Childhood Teachers. A Cross Sectional 
Study of Their Digital Competences. Sustainability, 12(11), 
4782. https://doi.org/10.3390/su12114782 

Gómez-Triguero, I., Ruiz-Bañuls, M., & Ortega-Sánchez, 
D. (2019). Digital Literacy of Teachers in Training: Moving 
from ICTs (Information and Communication Technologies) 
to LKTs (Learning and Knowledge Technologies). 
Education Sciences, 9, 274, 1-10. https://doi.org/10.3390/
educsci9040274 

Padilla-Hernández, A., Gámiz-Sánchez, V., & Romero-
López, M. (2020). Evolution of higher education teachers’ 
digital competence: Critical incidents derived from life 
stories. Educate, 56(1), 109–127. https://doi.org/10.5565/
rev/educar.1088 

Pinto, AR, Cortés, O. and Alfaro, C. (2017). Towards the 
transformation of teaching practice: spiral model of 
TICTACTEP competencies. Pixel-Bit. Media and Education 
Magazine, 51, 37-51 http://dx.doi.org/10.12795/pixelbit.2017.
i51.03 

Redecker, C., & Punie, Y. (2017). Digital Competence 
of Educators DigCompEdu. Publications Office of the 
European Union.

 Julho 2021 // 35  



R
EV

IS
TA

 D
A

 E
SC

O
LA

  
SU

PE
R

IO
R

 D
E 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 /

 IP
Be

ja
 / 

IS
SN

 0
87

1-
54

32

Um olhar sobre o Educar em tempos COVID
O caso das Escolas Superiores de Educação

Vito Carioca 
Professor Coordenador Principal 
Área das Ciências da Educação 
Instituto Politécnico de Beja 
vcarioca@ipbeja.pt 

António Júlio Toucinho da Silva
Professor Adjunto
Instituto Politécnico de Beja
toucinho.silva@ipbeja.pt 

Resumo 

O planeta Terra, tal como o conhecemos desde sempre, talvez já tenha 
deixado de existir, e a espécie humana começa a consciencializar que, 
possivelmente, perdeu o controlo do evoluir dos tempos e, até, do próprio 
equilíbrio do planeta e de si própria. Educar para entender o novo mundo 
será uma decisão necessária por parte das sociedades e à escala planetária, 
numa época marcada pela imprevisibilidade dos fenómenos ambientais e das 
crises pandémicas, assumindo-se que importa preparar o Ser Humano para 
uma educação diferente, numa perspectiva de transformação permanente e 
inovadora. Um novo olhar sobre a Educação é necessário, prioridade de uma 
Escola nova e inovadora, suportada em contextos de base tecnológica. Ao 
refletir as questões gerais e os suportes para uma Educação de Futuro, importa 
considerar os percursos das Escolas Superiores de Educação e conduzir a nossa 
reflexão para a necessidade de adaptação e renovação destas instituições, em 
tempos diferentes e certamente de maiores exigências e desafios. 

Palavras-chave: pandemia COVID, disrupção tecnológica, escola de futuro, 
formação inicial de docentes, formação ao longo da vida 

Abstracto 

El planeta Tierra, como siempre lo hemos conocido, puede haber dejado de 
existir, y la especie humana comienza a darse cuenta de que, posiblemente, 
ha perdido el control de la evolución del tiempo e incluso del equilibrio mismo 
del planeta y de sí misma. Educar para comprender el nuevo mundo será una 
decisión necesaria por parte de las sociedades y a escala planetaria, en un 
momento marcado por la imprevisibilidad de los fenómenos ambientales y las 
crisis pandémicas, asumiendo que es importante preparar al Ser Humano para 
una educación diferente, en una perspectiva de transformación. permanente 
e innovador. Es necesaria una nueva mirada a la Educación, prioridad de una 
Escuela nueva e innovadora, sustentada en contextos de base tecnológica. Al 
reflexionar sobre las cuestiones generales y los soportes para una Educación 
de Futuro, es importante considerar los caminos de las Escuelas Superiores 
de Educación y conducir nuestra reflexión hacia la necesidad de adecuar 
y renovar estas instituciones, en diferentes momentos y ciertamente de 
mayores exigencias y desafíos. 

Palabra clave: COVID pandémico, disrupción tecnológica, escuela del futuro, 
formación inicial docente, formación permanente 
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Abstract 

The planet Earth, as we have always known it, may have ceased to exist, 
and the human species begins to realize that, possibly, it has lost control 
of the evolution of time and even of the very balance of the planet and 
itself. Educating to understand the new world will be a necessary decision 
on the part of societies and on a planetary scale, at a time marked by the 
unpredictability of environmental phenomena and pandemic crises, assuming 
that it is important to prepare the Human Being for a different education, in 
a perspective of transformation permanent and innovative. A new look at 
Education is necessary, the priority of a new and innovative School, supported 
in contexts of technological base. When reflecting the general questions and 
the supports for an Education of the Future, it is important to consider the 
paths of the Higher Schools of Education and lead our reflection to the need to 
adapt and renew these institutions, at different times and certainly of greater 
demands and challenges. 

Keyword: pandemic COVID, technological disruption, school of the future, initial 
teacher training, lifelong training

Introdução

A década de 20, expectativas e desafios

O mundo está em mudança. Vozes fatalistas afirmam 
que estamos no terminus do Antropoceno, outros, os 
arautos dos novos tempos, que no limiar da Quarta 
Revolução Industrial1 ocorrerão profundas alterações no 
modus vivendi do ser humano. Os últimos tempos são 
também tempos de incerteza e imprevisibilidade à escala 
planetária que colocam em evidências as fragilidades 
da espécie humana face ao desconhecido e as suas 
limitações para controlar as ameaças mais ousadas que 
a Natureza lhe coloca.

Hoje, a forma como vivemos as nossas vidas foi abalada por 
uma emergência de saúde pública, a Pandemia Covid-19. A 
este propósito, o sociólogo Filipe Carreira da Silva2 reflete 
sobre a existência do que apelida de “Geração C – Geração 
Covid”, afirmando que “ Uma criança que nasça agora vai 
viver num mundo muito diferente daquele em que nós 
crescemos (…) Essa criança nasce num mundo que sofre 
de uma pandemia em que morrem milhões de pessoas 
e só terá acesso a esse fenómeno pelas histórias que os 
pais e os avós vão contar ou através de documentários”3. 

Gaia, a Terra, é também um palco de disrupção tecnológica 
e em mudança. A polémica ou a dúvida acerca da 
imprevisibilidade instalaram-se nas reflexões acerca do 

futuro e das suas implicações no modus vivendi da espécie 
humana. A questão prévia surge-nos: será possível 
coabitar no futuro, assumindo a lógica de pensamento 
de Malone, quando afirma que “(…) Juntos, os sistemas 
cibe humanos podem agir com mais inteligência do 
que qualquer pessoa, grupo ou computador até hoje.”4 

São tempos de disrupção e inovação tecnológicas com 
profundos efeitos sociais, humanos, económicos e outros! 
E, principalmente com a convicção plena de que a maior 
previsibilidade é a imprevisibilidade do futuro.

Num paradigma emergente caminhamos para uma 
sociedade de disrupção global e de globalização - 
como afirma Alves (2016), no seu relatório The Upside 
of Disruption - com profunda alteração de modelos 
anteriores, em rutura com o passado, com inovação nos 
mercados, nas empresas e nos negócios. E, certamente, 
no viver humano e nas suas lógicas de abordagem social.

No mundo 4.0, em nossa aceção, configuram-se 
manifestações com evidências em todos os setores 
da atividade humana, em que a vida e o humano serão 
certamente diferentes, e em que a ideia de Escola e 
Educação serão conceitos continuamente emergentes 
e em renovação. As consequências serão amplas e 
certamente irão implicar uma intervenção mais ativa dos 
docentes e a aquisição de competências fundamentais 
(hard, soft e e-skills) para entender e enfrentar os 

____________

1 Schwab e Davis, 2019.

2 Lino e Baltazar, 2020.

3 Lino e Baltazar, 2020, p.5.

____________

4 Malone, 2019, p.27.
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desafios próprios dos contextos em que se desenvolvem 
a sua atividade profissional. A sociedade do futuro vai ser 
certamente muito diferente e num mundo certamente 
diferente entende-se a relevância dos processos de 
formação inicial e contínua de docentes nas tendências 
do futuro e preparar a Educação para entender os novos 
tempos será certamente um dos maiores desafios da 
sociedade do futuro.

Capítulo 1

Educar em tempos de incerteza

   A fase 1 da pandemia, um olhar

Tempos de incerteza percorrem os contextos dos 
sistemas educativos à escala planetária. A realidade 
portuguesa assume, em nossa opinião, o padrão comum. 
A epidemia COVID-19 e as medidas adotadas pelos órgãos 
de governo político, à semelhança da maioria dos países 
europeus, vieram revelar diversificadas realidades em 
torno do ensino a distância. As escolas, os professores e os 
alunos foram surpreendidos pela emergência pandémica, 
obrigados a reinventar-se (Bento, 2020) e tiveram de optar 
por soluções de recurso, decididas à pressa, no sentido 
de ser possível dar alguma continuidade às atividades 
escolares. Muitas limitações iniciais se colocaram aos 
docentes, relativamente aos recursos a utilizar; para 
alguns, foi necessário recorrer a estes pela primeira vez, 
e as escolas tiveram que se preparar e organizar para 
disponibilizar plataformas de comunicação e conteúdos 
educativos, adotaram-se recursos de emergência e 
realidades distintas emergiram. 

A evidência demonstrou outras dimensões ainda não 
claramente identificadas. Uma delas, relevante, foi a 
constatação de que nem todos os alunos possuíam, 
em casa, recursos que lhes permitissem aceder a 
aulas a distância nem a conteúdos educativos online5. 
Estas limitações, na dimensão estudante, tornaram-se 
preocupação de diversas instâncias e a realidade veio 
a demonstrar que, embora sem o resolver totalmente, 
o papel das autarquias locais e de alguns mecenas foi 
fundamental para atenuar este problema. Por outro lado, 
o governo recorreu ao Estudo Em Casa, uma versão mais 
atual da antiga Telescola, que levou o 2º ciclo à maioria 
do país, durante a primavera marcelista, na sequência 
da chamada Reforma Veiga Simão. Mas este problema 

____________

5 Os níveis de pobreza do País evidenciaram quantos alunos não têm em casa um 

computador ou um tablet, nem acesso a internet de banda larga, revelando uma 

ideia de falta democraticidade no acesso a tecnologias que são cada vez mais 

básicas, foi preocupante (MESA, 2020).

____________

6 Estas limitações remetem-nos, inevitavelmente, para a falta de conteúdos em 

tecnologia educativa, que os atuais desenhos curriculares da formação inicial e 

contínua de docentes revelam.

7 Talvez, com excepção da Escola Virtual da Porto Editora, a maioria dos profes-

sores não estavam habituados a usar, em larga escala por desconhecimento, 

recursos como a Khan Academy, a Aula Digital da Leya, o RTP Ensina e muitos 

outros recursos educativos online existentes. 

torna-se mais evidente, como era expectável, nos 
meios socioeconómicos mais vulneráveis, aqueles em 
que os pais e as famílias têm menos capacidade para 
acompanhar o estudo dos filhos em casa, agravando as 
desigualdades que o problema veio expor de imediato.

Uma outra dimensão do problema prendeu-se com a 
necessidade de apostar numa formação de professores, 
mais específica e alargada, assunto que se revelou 
preocupante. A experiência veio a confirmar as dificuldades 
de utilização de tecnologias e learning e as limitações 
próprias da real perceção do que é o ensino a distância, 
que formas pode assumir, que recursos existem, como 
aceder a recursos educativos e como comunicar com os 
alunos6. O problema aparenta ter sido menos grave no 
ensino superior, mais direccionado para criar soluções, 
ainda que de última hora, mas nos restantes níveis de 
ensino o problema adquiriu outras dimensões7.

A primeira abordagem - e talvez a única nesta fase 1 da 
pandemia - foi procurar plataformas de videoconferência 
e apostar acima de tudo na comunicação síncrona, via 
Zoom, WebEx ou Google Classroom (Dignan, 2020). É 
certo que a escola é contacto humano e socialização, 
fundamentais na formação pessoal e social dos alunos, 
que o contacto humano, mesmo que a distância, 
não pode ser abandonado, mas a incapacidade de 
identificar outros tipos de recursos, acima de tudo os de 
comunicação assíncrona, tornou evidente a necessidade 
de formação dos professores. Todavia, houve docentes, 
com maior literacia tecnológica e maior competência no 
uso das tecnologias de informação e comunicação (TIC) 
em educação, que rapidamente adoptaram soluções de 
resultado mais imediato, com o recurso a plataformas 
de comunicação de uso comum que não requeriam 
formação prévia, como por exemplo o Whatsapp, o Skype 
e o Youtube, além de outras, igualmente grátis. 

O recurso muito generalizado de plataformas de 
videoconferência, deve fazer-nos lembrar que, na sua 
génese, o ensino a distância foi sempre comunicação 
assíncrona e estudo individualizado, com cada aluno a 
aceder aos conteúdos ao seu ritmo e no horário que lhe 
era mais conveniente. Mas as TIC transformaram o ensino 
a distância no e-learning, que tem hoje capacidade para 
oferecer múltiplas formas de comunicação e acesso a 
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____________

8 Estas experiências poderão revelar-se muito úteis no futuro, se forem adotadas 

metodologias de Blended Learning, um ensino híbrido que combina trabalho 

presencial e a distância. 

conteúdos de diversos tipos, com realce para os conteúdos 
multimédia e vários tipos de estratégias pedagógicas, que 
muitas vezes resultam melhor quando combinadas entre 
si (Cação e Dias, 2003).

Estes pressupostos implicam, em nossa opinião, que os 
conteúdos devam ser tratados, de forma menos expositiva 
possível, com o recurso, por vezes, a vídeos educativos e a 
realidade demonstra que, em ensino a distância, é preciso 
otimizar o tempo, condição prévia para aprendizagens 
mais profundas e duradouras.

A diversificação de estratégias de ensino foram, 
igualmente, uma aposta dos docentes, no sentido de 
otimizar os processos de ensino-aprendizagem e reduzir 
as limitações do processo. A elaboração de vídeos com 
conteúdos educativos foi, igualmente, uma tentativa, 
feitos em casa, numa situação de último recurso, com 
meios técnicos escassos, e recurso a software grátis 
como o screen recorder da Screencast-o-matic, o 
OBS Studio, ou o Camtasia Studio, revelando algumas 
fragilidades nesta área. 

Em nossa opinião, é possível, que um maior sucesso 
poderão ter tido os professores que, conhecendo acervos 
de recursos educativos online como a Escola Virtual da 
Porto Editora, a Khan Academy, a Aula Digital da Leya, o RTP 
Ensina, e os inúmeros canais de Youtube que têm grande 
qualidade, optaram por indicar esses recursos aos seus 
alunos, fazendo depois uma sessão de videoconferência 
com a turma para tirar dúvidas e esclarecer pormenores, 
tendo em vista atingir os objetivos da aula. Ou que 
optaram por estratégias mais activas de aprendizagem, 
lançando problemas aos alunos, dando-lhes tempo para 
pesquisa individual,  debatendo depois as soluções com 
o conjunto da turma.  Na prática foi uma aproximação 
ao PBL (Project ou Problem Based Learning) e às aulas 
invertidas (fliiped classrooms) preparando os alunos para 
as aulas presenciais por meio de conteúdos de educação 
a distância, com base na ideia de que o aluno absorva 
o conteúdo através do meio virtual e ao chegar na sala 
presencial – neste caso à videoconferência do professor 
com a turma - ele já esteja ciente do assunto que vai ser 
desenvolvido8.

Um olhar no futuro

Se, até aqui, é possível constatar que a experiência 
vivida nesta fase 1 da pandemia poderá levar muitos 
professores a repensar as suas estratégias de ensino e 
a sua necessidade de formação em ensino a distância 

- e isso poderá vir a revelar-se muito positivo - há outra 
consequência que importa considerar. A possibilidade 
de um dos efeitos maiores da pandemia ser, no futuro, 
uma mudança radical no mundo do trabalho, ao 
nível da sua organização e mesmo do seu conteúdo, 
principalmente nos setores onde se tornou evidente 
uma maior produtividade alcançada com o teletrabalho 
- que dispensa muitos profissionais de viagens diárias 
enfadonhas e demoradas para o local de trabalho e de 
regresso a casa – é possível que algo semelhante possa 
vir a ocorrer na educação. 

Tendências de futuro (?) que obrigarão a um novo tipo 
de professor? Ou obrigarão a repensar os modelos de 
formação inicial de docentes? Em nossa opinião, combater 
esta possível tendência será o papel fundamental do 
professor, melhorando a qualidade das suas aulas, 
recorrendo a metodologias de ensino mais ativas, mas 
sem nunca esquecer que os recursos educativos a 
distância podem, em algumas situações, complementar 
e beneficiar as aulas presenciais.

Importa também, ter em conta a perspectiva dos 
estudantes. O resultado da experiência online Covid 
19, além de permitir uma reflexão profunda entre os 
professores e as instituições de ensino, pode fomentar 
nos alunos o gosto ou a apetência pelo online, levá-los a 
repensar o percurso académico que pretendiam seguir, 
optar por um caminho de formação contínua e recorrer 
a formação menos institucional, mas que lhes garanta 
formação e competências certificadas muitos úteis e 
valorizadas no mercado de trabalho (Dignan, 2020). O 
que poderá ter um impacto importante na procura da 
formação tradicional…

Estamos a falar uma revolução rumo à educação digital, 
para a qual os professores terão urgentemente de se 
preparar  para entender a educação do futuro. E entender 
que o seu perfil profissional deve ser preparado em função 
dos tempos e da sua imprevisibilidade. Recordemos que 
vivemos também, tempos de disrupção tecnológica e 
que, nas utopias e distopias do futuro, o docente deverá 
estar preparado para as entender e conseguir gerir o seu 
posicionamento nas incertezas que a sociedade lhe irá 
colocar. O mundo do futuro é, eminentemente, um mundo 
da disrupção tecnológica e viver nele implica entender as 
suas dimensões e palcos de intervenção. Implica, em nossa 
opinião, aceitar as necessidades de uma reconversão 
profissional contínua de qualquer profissional. Significa 
estar continuamente em aprendizagem e “mergulhar” 
cada vez mais, no mundo da tecnologia, dos apports que 
ela transporta no campo educativo, na sua aceção ampla 
e à escala planetária.
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Uma outra questão, que importa considerar, refere-se às 
desigualdades verificadas por falta de democraticidade 
no acesso a um computador ou um tablet, e à internet 
de banda larga, que impõem aos órgãos de gestão 
política compreender que é urgente um plano nacional de 
transformação digital na educação (MESA, 2020), porque 
urge melhorar as competências tecnológicas de toda a 
população, combater a iliteracia digital e democratizar 
o acesso à informação e ao conhecimento, porque sem 
isso o elevador social continuará a não funcionar de forma 
igual para todos.

Importa também, reforçar uma ideia presente nesta 
reflexão, fulcral no processo geral educativo e que se 
prende com as limitações referenciadas à atual formação 
inicial de professores, em matéria de tecnologia educativa. 
A crise Covid 19 veio pôr completamente a descoberto, 
as necessidades de reforço nessa componente da 
formação de professores. A realidade veio demonstrar 
que “o ensino online exige dos profissionais de educação, 
principalmente dos que lidam com esta modalidade de 
ensino, novos papéis, novos conhecimentos e novas 
competências” (Rosário e Moreira, 2015). Hard skills e 
soft skills acima de tudo pedagógicas e tecnológicas 
(Rosário e Moreira, 2015). O que a crise nos veio mostrar, 
e que o futuro tenderá a acentuar, “implica mudança na 
organização e planeamento do processo de ensino e 
aprendizagem bem como redefinição dos métodos de 
ensino, o que exige do professor novos conhecimentos e 
competências que lhe permitam actuar nesta modalidade 
de ensino” (Rosário e Moreira, 2015).

A atualização, reconversão e formação contínuas dos 
professores, na vertente da tecnologia em ambiente 
educativo, vão tornar-se uma necessidade constante do 
sistema. Esses devem alguns dos caminhos das Escolas 
Superiores de Educação (ESEs). Rever a estrutura curricular 
dos seus cursos de formação de professores, dando à área 
da tecnologia educativa em geral e ao ensino à distância 
em particular, o peso em função das necessidades que 
esta crise tornou evidentes, e preparando cursos de 
formação contínua para professores dos vários níveis de 
ensino virados para a melhoria das suas competências e 
para a adopção de novas metodologias de ensino. Esta 
será uma reorientação fundamental destas escolas e para 
o ensino superior no seu todo, o que exige um esforço de 
atualização profissional face às novas formas de trabalho, 
condição para ser possível funcionar no futuro (Le Blanc, 
2020).

Mas até lá, para ser possível enfrentar crises futuras, seja 
de saúde, seja de outro tipo, a formação de professores 
terá de resolver os problemas de literacia tecnológica 

que o COVID-19 veio evidenciar, permitindo uma melhor 
preparação e formação desses profissionais, de modo 
a capacitá-los para “saltar” os modelos tradicionais 
e implementar soluções alternativas, que permitam 
respostas ativas. As ESEs deverão ter, em continuidade 
e em reconfiguração, um papel fundamental a 
desempenhar no futuro imediato, incerto e imprevisível, 
para o qual devemos todos, profissionais de educação, 
ensino e formação estar preparados. Essa é, também, a 
sua missão.

Capítulo 2

As ESES em tempos de pandemia, presente e futuro

Reconfigurar é necessário

Tempos de profundos desafios à espécie humana que irão 

configurar uma educação diferente, mediatizada pelos 

suportes tecnológicos. As lógicas de inovação e mudança 

constituem fundamento para reconhecer a necessidade de 

promover alterações ao nível dos processos de educação/

formação e importa considerar as necessidades de uma 

Escola, no sentido amplo, que terá de (re) orientar as suas 

lógicas, as suas valências e os seus desenhos curriculares 

em função da mudança, das novas realidades. A realidade 

atual, no que respeita às escolas superiores de educação 

deverá, igualmente, traduzir esta linha de pensamento. 

São tempos de mudança que impõem reconfigurar a 

missão destas escolas. Os palcos conjunturais evoluíram 

e mudaram, fruto de decisões de matéria política. E as 

lógicas da formação de professores e o próprio sentido 

das Escolas Superiores mudaram, mergulhadas num 

contexto institucional onde, as ciências da educação e a 

formação de professores ocupam um lugar secundário no 

fluir académico das mesmas.

As dimensões de análise que propomos deverão ser 

assumidas como caminhos orientadores para esta 

reflexão. São desafios que vos deixamos, em áreas 

fundamentais em que se situa e deverá renovar a missão 

destas escolas. Ousamos reconhecer a necessidade de 

partilhar com a comunidade científica estes apports, 

desafios que se irão colocar a estas organizações, 

conscientes da mudança e da necessidade de reconfigurar 

as suas lógicas de funcionamento, condição fundamental 

para entender a emergência de uma Escola certamente 

diferente.
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Os percursos do passado e do presente

O espírito do educar desde sempre acompanhou o 
percurso das escolas superiores de educação. Hoje, 
devem ser tempos de reflexão. De história relativamente 
recente, na origem pólos de excelência da/na formação 
de professores, inicial e ao longo da vida, foram sempre 
construto do conhecimento, plasmado na excelência 
das formações que, ao longo de décadas, foram sempre 
referenciais relevantes para parcerias e interfaces com a 
comunidade envolvente. 

Recordamos os tempos iniciais. A nossa visão era 
local, regional, nacional e universal. A nossa missão 
era integralmente assumida para dar respostas à visão 
prospectiva desses tempos. Mas, os palcos conjunturais 
evoluíram, fruto de decisões de matéria política. E as 
lógicas da formação de professores e o próprio sentido das 
Escolas Superiores mudaram. Ser docente tornou-se uma 
profissão de alguma desmotivação e a matriz da formação 
contínua de docentes dos ensinos básico e secundário, 
embora obrigatória para a progressão na carreira, é, por 
vezes descontextualizada, sem responder a necessidades 
efetivas do corpo docente e simplesmente traduzida em 
créditos. E as ESEs acompanharam esta lógica em matéria 
de educação/formação e, em situações conjunturalmente 
diversificadas e de respostas diversificadas, foram 
surgindo as medidas para a sobrevivência. 

Ajustámos as lógicas da formação, a tipologia dos cursos, 
mudou-se até de designação em algumas instituições, 
continuámos na generalidade a resistir com as formações 
consagradas nos Decretos nº79/2014 de 14 de Maio 
(aprova o regime jurídico de habilitação profissional para a 
docência na educação pré-escolar e nos ensinos básico e 
secundário) e o nº65/2018de 16 de Agosto (altera o regime 
jurídico dos graus e diplomas do ensino superior).

E desistimos de muito. Desistimos até (?) de sermos 
escolas superiores de educação, estando hoje 
mergulhados em edifícios onde os CTesp, licenciaturas 
e mestrados na área da educação, acompanham 
simplesmente o fluir institucional, onde formações de 
tipologia completamente diferente são dominantes. Hoje 
vivemos esses palcos.

E interrogamo-nos em ambientes de incerteza9: 

i) Que mecanismos ativar para a renovação das 
práticas de formação (pedagógica, científica e 
tecnológica) e reconversão do corpo docente do 
ensino superior, em tempos de imprevisibilidade e de 

desafios eminentes? 

ii) É urgente entender a disrupção tecnológica 
emergente e reforçar a formação em tecnologia nos 
cursos de formação inicial de professores?

iii)  É urgente a aposta consistente na formação 
contínua de professores do subsistema de ensino não 
superior e superior?

Ousadas são as questões que vos colocamos. Imprevisíveis 
mas inevitáveis serão certamente os desafios que se 
irão colocar a estas organizações. Temos a consciência 
de que os tempos atuais de incerteza, já plenamente 
mergulhados na sociedade da Inteligência Artificial, nos 
obrigarão a retomar as questões próprias do reconfigurar 
estas instituições, contextualizadas na(s) dinâmica(s) 
próprias de uma sociedade global que inova e se (re)
inventa de forma disruptiva, em cenários de incerteza e 
imprevisibilidade. As respostas serão entendidas numa 
lógica de just in time, e os caminhos a percorrer deverão 
contemplar os contextos diversificados da área de 
intervenção das Escolas Superiores de Educação.

Educar/formar em tempos de pandemia, através da 
formação e reconversão profissional dos seus docentes 

Imprevisíveis mas inevitáveis serão certamente os 
desafios que se irão colocar a qualquer organização, que 
deverá primacialmente estar preparada para entender os 
novos tempos. Temos a consciência de que a sociedade 
atual, da Inteligência Artificial e hoje “mergulhada” em 
ambiente pandémico à escala planetária, nos irá colocar 
perante a necessidade de iniciar uma ampla reconversão 
profissional para preparar os docentes para emergentes 
solicitações que se vão colocar no futuro. Em tempos 
de ritmos exponenciais de mudança e de inovação, 
contextualizados na disrupção tecnológica, repensar os 
modelos de formação contínua, em função das novas 
realidades, assume-se como prioridade nos contextos 
próprios das instituições de ensino superior.

Novos tempos e a emergência de uma Educação e de 
uma Escola certamente diferentes que deverão estar 
preparadas para as alterações substantivas na própria 
lógica do mercado da formação e da tipologia de profissões 
associadas a um mundo completamente diferente, e que 
impõem e vinculam os docentes a lógicas necessidades 
de atualização contínuas.

Ao refletir a sociedade do futuro, numa visão prospetiva, 
Medina & Medina (2020) no prefácio da/à obra Educar 
para o mundo 4.0. Aportes para uma reflexão acerca 
da contemporaneidade e do futuro, colocam a tónica 
numa Educação inovadora e comprometida: “¿Qué 
educación hemos de concebir y aplicar a los desafíos que 
nos plantea una sociedad compleja y tecnológica? (…) 
¿Qué competencias hemos de promover en los centros 
educativos?”10 

Preparar os docentes é  um dos principais desafíos para 
entender o futuro e construir respostas às emergências 

____________

9 Em nossa opinião, os primeiros sinais da fase 2 da pandemia, são já evidentes. 

As questões colocadas, suportam-se nesta ideia da evidência e da emergência 

que caracterizam os finais do ano 2020. 
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próprias do mesmo, concretamente aos problemas que 
se irão colocar a uma Educação disruptiva, cujo fulcro 
serão as novas abordagens da aprendizagem mediadas 
pela tecnología. Assumir modelos de formação ao longo 
da vida impõe uma formação integral do corpo docente 
(Quadro 1):

Quadro 1 - Competências Gerais

Fonte: Elaboração própria, 2020

____________

11 Competência fundamental no contextos dos mundos 4.0 e 5.0, emergente-

mente tecnológicos. Para além das soft skills (emocional, relacionamento, etc) o 

pensamento crítico, e na opinião de Baldacci (2018) e Marchão (2020), assume-se 

como fundamental na sociedade em geral e principalmente no futuro em comple-

ta disrupção. Preparar as Pessoas 5.0 para a Sociedade 5.0 implica competências 

fundamentais, como esta, urgente para preparar o Ser Humano para a adaptação 

e equilíbrio no futuro.

____________

12 Cit. por Silva, 2020.

13 Baldacci, 2018, cit. por Medina & Medina, 2020.

O assumir estas evidências e a sua inevitabilidade 
impõem-nos o educar da atitude. Atitude face à 
imprevisibilidade da sociedade atual e da disrupção 
tecnológica do mundo 4.0. Torna-se óbvio que, 
para assumir esta atitude de mudança, implica 
adquirir formação, formação essa que não se reduz 
à falta de conhecimentos técnico-científicos mas, 
fundamentalmente, se centra nas suas atitudes 
perante a mudança.

Repensar a formação inicial e contínua de docentes 

No dizer de Harari12 e a Escola, na sua aceção 
ampla, deve estar capacitada para formar e 
reconverter profissionalmente o indívíduo, numa 
lógica de educação/formação ao longo da vida. A 
imprevisibilidade será também uma característica 
dos contextos e da sociedade do futuro, que terá 
de estar preparada para a mudança contínua 
e permanente dos mercados de trabalho e dos 
empregos/profissões.

Imprevisíveis mas inevitáveis, ousados serão 
certamente os desafios que se irão colocar a 
qualquer organização, que deverá primacialmente 
estar preparada para entender os novos tempos, 
com a consciência de que a sociedade IA nos obrigará 
a iniciar uma ampla reconversão profissional para 
preparar as gerações para emergentes desafios que 
se vão colocar no futuro do trabalho e do emprego. 
Novos tempos e a emergência de uma Educação e 
de uma Escola certamente diferentes, que deverão 
estar preparadas para as alterações substantivas na 
própria lógica do mercado da formação e da tipologia 
de profissões associadas a um mundo novo, em que 
o fenómeno da robotização se instalou e irá provocar 
modificações profundas na lógica do trabalho e do 
emprego. 

As respostas às novas necessidades deverão 
ser programadas por uma Escola diferente, com 
o (re)desenhar dos seus currículos de formação 
inicial de docentes, suportadas num conjunto de 
competências fundamentais que a figura 1 seguinte 
documenta, e que, na opinião de Medina & Medina 
(2020) devem ser configurados pelo pensamento 
crítico13, pela aquisição de metacompetências e pela 
utilização ativa da tecnologia:
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____________

14 Carioca, 2020; Medina & Medina, 2020.

____________

15 Schwab e Davis, 2019.

16 Carioca, 2020; Medina e Medina, 2020.

Fonte: Adaptação dos “factores-chave para uma educação disruptiva”, Disponível 

em https://www.iberdrola.com/talentos/educacao-disruptiva

Figura 1

Competências–chave para a educação no mundo 4.0 

Este deverá ser, em nossa opinião, um possível perfil de 
saída de qualquer profissional na sua formação inicial e ao 
longo da sua vida, na assunção de que esta continuidade 
será fundamental em qualquer profissão num futuro 
próximo.14 A Escola do Futuro e a educação disruptiva 
devem assegurar a preparação dos jovens para a sua 
integração na sociedade emergente. 

Em matéria da formação contínua de professores do 
subsistema de ensino não superior é, sem dúvida, 
um dos desafios que sempre se colocaram à classe 
docente. As necessidades e os pontos críticos do sistema 
são indicadores contínuos da emergência na aposta 
consistente na formação, no pressuposto de que:

- as escolas devem estar à altura de responder às 
necessidades dos seus alunos e da sociedade;

- face à complexidade de cada escola, torna-se 
indispensável que a formação seja centrada nos 
contextos de trabalho próprios da mesma, e nos seus 
problemas.

Na economia do saber os sistemas de educação e de 
formação serão confrontados com novos desafios, o 
que implicará um renovar permanente do conhecimento, 
assumindo-se que a formação ao longo da vida permitirá 
responder às necessidades colectivas e individuais, num 
mundo em contínua renovação de valores e de mercados 
de trabalho.No limiar da Quarta Revolução Industrial15 e, 
em nossa opinião, com referência a Melly (1997):

“(…) acontecerá uma verdadeira revolução, 
implicando na maneira como as pessoas irão ser 
«educadas a aprender».As pessoas vão ser obrigadas 
a aprender constantemente, em função da velocidade 
tecnológica e da mudança que ela impõe – é o que se 
chama de just in time learning (você tem de buscar 
a informação na hora em que precisa) e continuous 
education (estar sempre se actualizando) (p.66).

Uma economia em permanente mutação e uma sociedade 
eminentemente tecnológica implicam, necessariamente, 
uma evolução dos sistemas de educação e de formação, 
que terão de ser equacionados em função das novas 
realidades e determinantes. Estas evidências devem ser 
refletidas segundo duas premissas de análise:

i) como preparar os docentes para a evolução das 
missões, contextualizadas na sociedade digital  e em 
contextos de pandemia, que impõem constante (re)
adaptação?

ii) como criar as condições de formação ao longo 
da vida, i.e., o acesso permanente à renovação de 
conhecimentos e à aquisição de novos saberes?

Face aos desafios que implicitamente são colocados 
por estas premissas emerge um quadro de reflexão, que 
deverá contextualizar “o construir da sociedade do educar 
permanente” e o(s) modelo(s) de formação contínua de 
docentes16. Assumimos, implicitamente, que a sociedade 
digital é uma realidade irreversível e os seus efeitos 
uma inevitabilidade. A informação constitui-se, nesta 
conjuntura, como uma estrutura de poder e a principal 
fonte para a tomada de decisões. As redes sociais são 
hoje local de encontro de milhões de seres humanos, 
que navegam e transportam ideias. A sociedade digital 
está modificando a vida do ser humano, configurando 
novos papéis para a escola, para os docentes, para os 
estudantes.

Por outro lado, a emergência da sociedade digital e os 
seus inputs na educação/ensino/formação impõem, 
logicamente, necessidades de uma formação estruturada 
e consistente do corpo docente, no pressuposto de que a 
formação profissional contínua deverá promover o perfil 
de competências que permita ao docente tomar decisões 
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alternativas acerca da complexidade de situações 

características desta sociedade. Esta assunção deve ser 

suportada pelo pressuposto de que:

- é necessária uma formação mais ampla do corpo 

docente, em domínios como o são, a gestão flexível 

do currículo, o perfil de saída do aluno, a educação 

para a cidadania e a formação para a aquisição de 

competências relacionadas com a revolução da 

tecnologia e suas implicações educativas (Despacho 

nº779/2019 de 18/01);

- em ambientes e tempos de incerteza e em cenários 

de pandemia, é urgente reforçar a dimensão da 

tecnologia educativa, nos processos de formação 

contínua dos docentes dos ensinos básico e 

secundário, contextualizados nas necessidades de 

modelos de ensino-aprendizagem baseados em 

situações diversas e pedagogicamente alternativas, 

como as situações de blended learning, teletrabalho, 

sistemas de ensino misto, entre outros.

Nestes palcos da formação ao longo da vida dos docentes 

do subsistema de ensino não superior, as Escolas 

Superiores de Educação têm desenvolvido um trabalho 

consistente e de relevância, numa lógica de continuum 

formação inicial–formação contínua, procurando 

sempre oferecer respostas sistemáticas e seguras às 

necessidades e às solicitações dos docentes dos ensinos 

básico e secundário, na reflexão do(s) modelo(s) de 

formação, na formação e na avaliação do sistema de 

formação, no sentido do seu reajuste e renovação. Esse 

é o caminho que importa renovar, no quadro das atuais 

alterações conjunturais do sistema social e educativo e 

das necessidades de uma sociedade de incerteza e em 

disrupção.
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Vivências escolares experienciadas em tempos de pandemia: 
narrativas de professores

José Verdasca 
Professor da Universidade de Évora 
Coordenador do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

Resumo 

O presente artigo analisa, a partir das narrativas de professores do 

ensino básico e secundário, os modos como, nas singularidades das suas 

práticas curriculares e pedagógicas com os seus alunos, se têm envolvido 

profissionalmente e vivenciado a escola em tempos de pandemia. Os 

resultados sugerem que as interações e interdependências das relações entre 

professores, alunos, famílias, parecem dar sentido a visões da escola como 

organização complexa, adaptativa e antecipatória, em que os processos de 

inovação emergem da sua capacidade de auto-organização e coevolução. Das 

narrativas interpretam-se mudanças nos processos, tempos e espaços de 

trabalho dos professores, estratégias e práticas escolares com alunos e com 

famílias, confinamento e riscos para os alunos e consciencialização dos alunos 

para a importância da escola.

Palavras-chave: escola, contexto pandémico, narrativas de professores

Abstract 

This article analyzes, from the narratives of teachers of basic and secondary 

education, the ways in which, in the singularities of their curricular and 

pedagogical practices with their students, they have become professionally 

involved and experienced the school in times of pandemic. The results suggest 

that the interactions and interdependencies of the relationships between 

teachers, students, families, seem to make sense of the school’s views as 

a complex, adaptive and anticipatory organization, in which the innovation 

processes emerge from its capacity for self-organization and coevolution. The 

narratives interpret changes in the processes, times and spaces of teachers 

‘work, school strategies and practices with students and families, confinement 

and risks for students and students’ awareness of the importance of school.

Keywords: school, pandemic context, teacher narratives
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Nota introdutória

No ensino remoto de emergência a ação dos professores 

na capacidade de resposta ao fecho das escolas terá 

colocado Portugal na linha da frente internacionalmente 

ao pautar-se por uma estratégia adaptativa e mesmo 

em certos casos antecipativa na gestão da mudança. A 

inovação tornou-se atributo e fonte de energia perante as 

contingências e, num certo sentido, as escolas mostraram 

sinais de aproximação a um estádio evolutivo, que Roberto 

Carneiro (2017) enquadraria como tendencialmente 

orientado à inovação.

A este mesmo propósito e em artigo recentemente 

publicado intitulado Os Equívocos da Educação à 

Distância, António Dias Figueiredo destacava a ação dos 

professores portugueses referindo-se-lhes nos seguintes 

termos:

Em vez de baixarem os braços, os professores começaram 

de imediato a discutir soluções nas redes sociais. Em 14 de 

Março (de 2020), dia seguinte ao fecho das escolas, criaram 

no Facebook, por sua livre iniciativa, o grupo “E-learning 

– Apoio”, dedicado à ajuda entre professores. Três meses 

depois, esse mesmo grupo registava quase 30 mil membros 

e uma atividade intensiva e ininterrupta de entreajuda 

entre professores. Quantos países poderão gabar-se de 

que um terço dos seus professores, totalizando dezenas 

de milhares, se auto-organizaram espontaneamente num 

grupo de ajuda recíproca que se transformou num exercício 

gigantesco de formação mútua em exercício? (2020, p. 3).

Por outro lado, mas na mesma linha, parece consensual 

que em Portugal e no atual contexto pandémico as 

escolas são reconhecidas como dos lugares públicos 

provavelmente mais seguros. Não resisto a este propósito 

em citar João Miguel Tavares que, em artigo de opinião 

no Jornal Público, sob o título O meu elogio público 

aos professores portugueses, escrevia: “Professores, 

auxiliares da acção educativa e directores de escolas 

foram heróis à sua escala e merecem saber que há 

milhares de pais que viram, que repararam, e que lhes 

estão gratos por isso mesmo”. (Edição de 17 de dezembro 

de 2020).

À semelhança de muitos outros países que fecharam 

escolas, Portugal preparou a reabertura do ano letivo 

2020/21 no modelo presencial, com planos de contingência 

respeitando as orientações da Direção-Geral da Saúde, 

para garantir normas de segurança sanitária nas escolas 

como o uso de máscara, circuitos próprios, reorganização 

de grupos-turma, horários e espaços, distanciamento, 

mantendo para alunos e turmas em confinamento a 

modalidade de ensino remoto de emergência (ensino à 

distância) ou outras respostas complementares como o 

“Estudo em Casa”. 

Os últimos meses, primeiro integralmente com recurso à 

solução do ensino à distância na segunda metade do ano 

letivo de 2019/20, depois com o regresso no 1º período de 

2020/21 à modalidade de ensino presencial, foram, por 

razões diferentes, de elevadíssimo stress para o sistema 

educativo, mas também uma oportunidade para os 

professores experimentarem novos modelos pedagógicos 

e novas formas de utilizar os tempos de aprendizagem 

e afirmarem perante a sociedade o seu poder criativo e 

capacidade de inovar. Esta situação está bem evidenciada 

nos modos como as escolas responderam a um conjunto 

de diferentes contingências, com novos problemas que 

por não serem antecipadamente conhecidos não só 

não cabiam em categorizações pré-estabelecidas que 

situações e acontecimentos anteriormente relatadas e 

estandardizadas permitiriam ter estabelecido, como não 

lhes permitia dispor de respostas, medidas educativas 

e normas associadas a boas práticas que pudessem ser 

replicadas ou servir de orientação.

Estas novas dinâmicas, em boa parte auto-organizadas e 

de decisão ad hoc, evidenciaram sobretudo a natureza da 

escola como sistema adaptativo complexo, mas também 

antecipativo, em que as inovações emergem a partir das 

próprias dinâmicas, as interações e interdependências 

múltiplas entre os atores acolhem ideias e necessidades 

perante os desafios que o contexto coloca e os processos 

de controlo tendem a estar distribuídos. Educadores 

e professores foram desafiados a fazer uso da sua 

autonomia dispondo de uma latitude considerável na 

definição e controlo do seu próprio trabalho que, por ser 

complexo - isto é, assente em interações humanas e na 

natureza imprevisível que as carateriza -, tende a ser em 

boa parte autorregulado (Silva, 2019). Em última análise, 

os professores e educadores dispõem de um poder de 

competência que não é de natureza hierárquica, mas 

profissional, adquirido e aprofundado em contextos 

de formação e socialização prolongadas e de elevada 

especialização (Verdasca, 2019). O facto de as escolas 

se apoiarem, para poderem funcionar, nas competências 
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e conhecimentos dos professores e educadores, 

permitindo-lhes agir ao mesmo tempo nas dimensões 

horizontal e vertical da estrutura escolar, empurra-as, por 

um lado, para lógicas de ação e coordenação baseados 

na estandardização especializada das qualificações dos 

seus profissionais (Mintzberg, 1990; Bilhim, 2004) e, por 

outro, como sugere Silva (2019), porque o controlo está 

distribuído, as inovações pedagógicas tendem muitas 

vezes a emergir a partir de dinâmicas auto-organizadas. 

Esta terá sido, no atual contexto escolar, uma das 

evidências mais expressivas a que a pandemia deu 

expressão. Como sublinharia Dias Figueiredo, 

“Nos balanços de fim de ano a que agora assistimos, 

proliferaram as opiniões dos críticos habituais, que, 

apesar das suas eternas certezas, foram incapazes, na 

altura própria, de contribuir com as suas sugestões para a 

resolução do problema. (…) Estranhamente, nenhum dos 

críticos parece ter notado a faceta invulgar e magnífica deste 

ensino remoto de emergência, que talvez tenha colocado 

Portugal na linha da frente internacional da capacidade de 

resposta ao fecho das escolas: a ação dos professores.” 

(2020, p. 3).

Apresentada esta breve nota introdutória, é agora tempo 

de olharmos as narrativas de uma dezena de professores 

de ‘sala de aula’, do ensino básico e secundário, 

maioritariamente do sexo feminino, com tempos de 

serviço docente entre 12 e 30 anos, que lecionam 

atualmente em diferentes escolas do ensino público e 

do ensino privado nas singularidades das suas práticas 

curriculares e pedagógicas com os seus alunos e que, no 

atual momento escolar, se disponibilizaram a responder a 

um conjunto de questões deixando a sua perspetiva crítica 

sobre os modos como se têm envolvido profissionalmente 

e vivenciado experiencialmente a escola em tempos de 

pandemia. 

O recurso à metodologia qualitativa suportada em 

entrevistas semi-estruturadas realizadas individualmente 

foram objeto de análise e interpretação em modo temático 

aberto. As respostas dos dez professores entrevistados 

estão organizadas respeitando o roteiro das perguntas 

que as motivaram e que passamos a apresentar agrupadas 

por categoria de análise no ponto seguinte.

Escola, contexto pandémico e narrativas de professores

A sociedade teve de adaptar-se a novas formas de 

organização com novos modos de vivência pessoal e 

profissional e a escola não foi exceção. O novo ambiente 

externo das escolas determinado pelo contexto 

pandémico impôs-se como determinante de novas 

práticas e do rápido impulsionamento de mudanças 

educativas com novas metodologias e recursos, novos 

modelos avaliativos, novas relações. Se a capacidade 

de desenvolver mudanças educativas e inovar passa, 

em larga medida, pelo comprometimento do professor 

(Cardoso, 2014; Fullan e Hargreaves, 1996, 2000) e 

se a mudança em educação depende daquilo que os 

professores pensarem dela e dela fizerem, e da maneira 

como a conseguirem construir ativamente (Thurler, 

1994), o contexto pandémico confrontou-os com desafios 

inesperados, de grande incerteza e até de alguma 

insegurança. Os ‘não casos’, atestados nos silêncios da 

comunicação social e o escrutínio direto e na hora de 

milhares de famílias que nas suas casas acompanhavam 

na ‘sombra’ as aulas online dos seus filhos, tornariam clara 

esta enorme capacidade dos professores no encontrar 

de novas formas de diálogo, fazendo-o com grande bom 

senso e mantendo uma grande ‘proximidade humana’ aos 

seus alunos. Se de um modo geral assim não tivesse sido, 

ter-se-iam multiplicado as notícias com casos atrás de 

casos.

A análise e interpretação das narrativas dos professores 

sugerem o seu agrupamento em cinco grandes grupos 

categoriais: i) mudanças nos processos, tempos e espaços 

de trabalho dos professores; ii) estratégias consideradas 

mais eficazes; iii) vivências experienciadas e práticas 

escolares com alunos e com famílias; iv) confinamento 

e riscos para os alunos e impactos percecionados; v) 

consciencialização dos alunos para a importância da 

escola.

Analisemos agora mais em detalhe cada uma das 

categorias anteriores.

i. Mudanças nos processos, tempos e espaços de 

trabalho dos professores

A ideia tantas vezes propalada de que não há tecnologia 

que substitua a tão necessária presença do professor 

e do aluno e a construção da relação pedagógica para 

a realização de aprendizagens ficaria pelo menos 
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temporariamente interrompida perante a demonstração 

dada. O novo contexto e o imperativo de continuar a 

oferecer oportunidades de aprendizagens aos alunos 

com recurso a soluções de formato não presencial dadas 

as condições sanitárias requeridas e a impossibilidade de 

o poder assegurar nessas condições, viriam pôr à prova a 

intuição criativa e a capacidade inovadora e de mudança 

dos professores perante o novo contexto. 

- O trabalho dos professores mudou significativamente. 

Uma das alterações mais relevantes foi o facto de não poder 

utilizar, em pleno, uma das estratégias mais importantes no 

processo de ensino-aprendizagem – a comunicação, verbal 

e não verbal, no seio da turma.

- O trabalho docente mudou de forma radical durante a 

pandemia. Com o ensino à distância, a sala de aula passou 

a ser virtual e a maioria dos docentes, sem ter qualquer tipo 

de formação ou experiência nesta modalidade de ensino, 

viu-se confrontado com a necessidade de se familiarizar, 

de forma célere, com as plataformas digitais e as novas 

metodologias pedagógicas. Os professores transformaram-

se em autodidatas, à descoberta das melhores ferramentas 

digitais para os seus alunos, de formas de captar a atenção 

e motivar os alunos para a aprendizagem, de novos 

instrumentos de avaliação à distância. 

- Sim, o trabalho dos professores mudou tal como a 

maioria dos contextos profissionais, uma vez que foram 

confrontados com uma realidade inesperada que obrigou 

a adaptações para as quais nenhum profissional estava 

preparado. Com os professores não foi diferente, pois o 

confinamento inicial e o presencial adaptado obrigou a uma 

alteração de visão paradigmática da educação forçando-os 

a adaptar recursos didáticos, métodos de trabalho, métodos 

de avaliação, práticas de lecionação.

- Professores e alunos renderam-se a novas metodologias 

de trabalho, socorrendo-se de dispositivos com recurso à 

internet e a atividade educativa decorreu ainda que com 

constrangimentos como a falta de dispositivos e internet 

por parte de alunos, bem como de alguns professores.

Algumas das narrativas parecem corroborar a ideia que 

a maior parte das escolas e dos professores não possuía 

nem experiência nem tecnologias para pôr em prática 

experiências de ensino e aprendizagem online. Nessas 

circunstâncias, na perspetiva de Figueiredo, “a função 

primordial do ensino remoto de emergência não poderia 

ser fazer cumprir programas, sobretudo pelos mais jovens, 

mas manter as crianças funcionais para a aprendizagem e 

intelectualmente ativas durante os meses em que se sabia 

que não iriam à escola — um objetivo nobre, meritório e 

imensamente trabalhoso.” (2020, pp. 2-3).

Também a preocupação com a avaliação não deixaria 

de tomar conta de um processo educativo que no seu 

desiderato último se deseja formador de personalidades 

e de promoção de modos de trabalho pedagógicos 

centrados no aluno. As narrativas dos professores 

parecem corroborar os novos sentidos das práticas 

avaliativas:

- Alterou-se a visão conjunta dos paradigmas da educação, 

uma vez que foram necessárias adaptações aos modelos 

de aprendizagem, bem como aos processos de avaliação e 

acompanhamento.

- Por outro lado, (…) a preocupação com a avaliação poderá 

ter tomado conta de um processo educativo que se deseja 

ser formador de personalidades e em que o trabalho tende a 

ser mais focado no aluno.

- Muito colados a métodos tradicionais de ensino e pouco 

abertos à modernização das aprendizagens através das 

novas tecnologias as alterações mais evidentes, serão 

mesmo o uso das novas tecnologias, a adaptação dos meios 

físicos (fichas, entre outros) aos meios digitais (utilização de 

powerpoint, vídeos, entre outros), a adaptação dos meios 

avaliativos a este novo contexto e a certeza de que cada 

professor é determinante para a construção de um novo 

futuro no que respeita à educação.

- O processo de avaliação pode levar a que os alunos, sem o 

apoio devido, não consigam completar de forma adequada 

as tarefas propostas (…), provocar um retrocesso nas 

aprendizagens e ainda gerar algum desinteresse pela 

escola, principalmente nos alunos em que as dificuldades 

são mais evidentes.

Mas há também outros lados da questão, relacionados com 

o acréscimo do tempo de trabalho diário dos professores 

e com uma certa invasão do seu tempo pessoal e da sua 

privacidade. A elevada pressão e a enorme exposição a 

que estão sujeitos, o alargamento do seu papel e função, 

com novos desafios e responsabilidades e outras lógicas 

de orientação no seu trabalho, suscitam receios antigos 

de demasiada aproximação a contextos propícios a 
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cenários de ‘intensificação do trabalho e colonização 

administrativa’ em detrimento de uma certa ideia de 

‘profissionalismo alargado’ (Hargreaves, 1998), que o 

princípio da extensibilidade evolutiva da função docente 

sugere ao requerer dos professores, e ainda mais no atual 

contexto pandémico, um aperfeiçoamento constante, 

grande envolvimento e exposição na realização do 

seu trabalho pedagógico e o crescendo tendencial da 

multirregulação do mesmo.

- Não estávamos devidamente preparados para que o que 

estava institucionalizado fosse alterado (…). Ficou evidente, 

logo após a primeira semana, que o modelo de aula online 

não podia ser a replicação do processo presencial. Era 

demasiado tempo em frente ao computador, pelo que as 

tarefas passaram a estar mais centradas no papel do aluno 

do que do professor. Houve a necessidade de prepararmos 

antecipadamente o trabalho com os alunos, prepararmos 

grupos/turma de WhatsApp para mais rapidamente 

contactarmos, testar aplicações e colocá-las nos telemóveis 

dos alunos. Permitiu também preparar algumas tarefas 

em conjunto para poderem ser operacionalizadas mais 

rapidamente.

- A dificuldade de alguns docentes em trabalhar em contexto 

tecnológico, dificultando a sua organização e interação 

com os alunos, a dificuldade de muitos encarregados de 

educação em apoiar e orientar os seus educandos, (…) 

por falta de conhecimento em relação à utilização de 

plataformas acentuou as inquietações e constrangimentos. 

- A casa transformou-se no local de trabalho. As redes 

sociais e aplicações usadas até então para fins pessoais 

transformaram-se em novas ferramentas para contacto 

profissional, entre docentes, alunos e pais. A vida pessoal 

e privada de cada docente foi invadida, ainda de forma 

mais acentuada, pela profissional, pois mesmo antes da 

pandemia, os professores deixaram de ter um horário letivo 

com início às 9 horas e fim às 17 horas. Entre aulas síncronas, 

por videoconferência, esclarecimento de dúvidas por email, 

WhatsApp ou plataforma digital, preparação e correção de 

tarefas, reuniões online, entre outros afazeres, os docentes 

passaram a estar disponíveis 24 horas por dia, sem tempo 

para si ou para a família. Todas estas alterações, resultaram 

num aumento de trabalho e numa sobrecarga psicológica 

(…) com preparação das aulas à distância, correção e 

devolução de trabalhos, com o consequente desgaste físico 

e psicológico. 

ii. Estratégias (adotadas pelos professores) 

consideradas mais eficazes

Associado à utilização de aplicações e plataformas para 

promover as aprendizagens, a criação e organização 

de novas rotinas e modos de trabalho, a valorização do 

trabalho autónomo, o acompanhamento individual dos 

alunos, o esforço de estender as interações aos pais para 

o acompanhamento regular das atividades escolares 

e a uniformização nas escolas das plataformas, são 

algumas das estratégias apontadas pelos professores 

entrevistados como mais eficazes.

- Passamos a trabalhar colaborativamente entre 

docentes (…) com a criação de grupos de trabalho e 

reuniões semanais das equipas pedagógicas, no contacto 

diário com os alunos através da videoconferência, (…) a 

introduzirmos vídeos e atividades interativas e também a 

partilharmos material de apoio para anteciparmos o bom 

funcionamento das aulas. 

- A atribuição de tarefas é fundamental para manter o ritmo 

de estudo (…) e o trabalho autónomo afirmou-se como um 

importante recurso, com a utilização de documentos em 

vídeo e áudio (…), a elaboração e entrega de trabalhos, 

a solicitação de vídeos elaborados pelos alunos para 

perceberem, por exemplo, como está o nível de oralidade no 

que respeita a línguas (Inglês, Espanhol, etc.).

- A utilização dos Padlets como ferramenta de organização 

de aprendizagens foi importante, uma vez que podiam ser 

criados documentos vários e organizados segundo uma 

sequência criada pelo aluno sob supervisão do professor. 

Os alunos foram desafiados a criar documentos digitais em 

vídeo, sobre variados temas que seriam depois visionados 

em aula/online e avaliados por todos.

-  (…) quando não têm aulas presenciais assumem uma 

maior responsabilidade individual, pelo facto de não terem 

a presença física do professor, acabam por desenvolver 

competências como a autonomia, por forma a tentarem 

evoluir o seu nível de aprendizagem. É como se se sentissem 

desamparados (mesmo não estando), e entendessem que 

têm de ser eles a realizar o trabalho e a empenharem-se 

para terem bons resultados.

- A adoção de uma única plataforma ou ambiente virtual 

de aprendizagem para todos os alunos da escola evitando 

que professores e alunos se dispersem numa variedade de 

plataformas foi também uma medida que ajudou.
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iii. Vivências experienciadas e práticas escolares com 

os alunos e com as famílias

Nas vivências escolares descritas pelos professores 

parecem verificar-se ruturas e adaptações nas abordagens 

curriculares e pedagógicas com os alunos e a emergir 

novas imagens da escola e novas relações. O contexto 

pandémico veio acentuar a necessidade de articular e 

envolver os pais no dia-a-dia da escola e trazer alterações 

à visão que os alunos e, principalmente, os pais, têm da 

escola e do trabalho desenvolvido pelos professores.

- O que tive de passar a fazer relativamente à minha prática 

pedagógica teve dois sentidos: se por um lado me vi forçada 

a “abandonar” a minha forma de trabalhar em sala de aula 

(trabalho de projeto, trabalho de grupo, trabalho a pares, 

debates, pesquisas com orientação, proximidade para 

ajudar a entender o que é mais difícil de aprender…), por 

outro lado percebi que apesar da distância há sempre forma 

de ensinar e forma de aprender. Outras competências foram 

desenvolvidas, a apropriação de outros conhecimentos 

foi feita, outros valores foram experienciados (aceitação, 

resiliência, persistência…).

- (…) num momento em que temos de nos afastar 

fisicamente, a proximidade afetiva e o desenvolvimento das 

relações são determinantes para as vivências do ser humano 

e determinantes para os alunos que se estão a habituar a um 

contexto de aprendizagem novo e desconhecido.

- Mas há também um envolvimento fundamental na 

educação: a família. A comunicação com os pais e famílias, 

por parte dos docentes, o estreitamento das relações 

escola-família e o papel da escola agora mais valorizado 

pelos pais.

- Uma outra perceção que tive foi que os alunos revelam 

dificuldades em realizar novas aprendizagens de forma 

sólida na modalidade de ensino à distância, principalmente, 

os que pertencem a faixas etárias mais novas. As famílias, e 

refiro-me às da minha comunidade educativa, apresentaram 

uma postura muito colaborante com a escola, reconhecendo 

igualmente o esforço desenvolvido pelo corpo docente. Nos 

casos em que não houve esta atitude por parte das famílias, 

as consequências refletiram-se no desempenho dos alunos 

e foi mais difícil motivá-los para a realização das tarefas.

- O estreitamento das relações professores-pais e pais-

alunos começaram a serem recorrentes. (…) acho mesmo 

que algumas famílias se aperceberam agora do trabalho 

real que é desenvolvido com os seus educandos quando 

estão na escola. 

- Parece até contraditório, mas o trabalho dos professores 

com os alunos e com os pais caracteriza-se neste momento 

por uma maior proximidade.

Nesta nova relação escola-pais, e no esforço de os 

envolver na mitigação dos eventuais impactos escolares 

nocivos da pandemia, emergem apelos otimistas 

deixando sugestões de algumas ações que se poderiam 

implementar para melhorar a colaboração escola-família. 

São sugeridas estratégias de ação como a disponibilização 

de informação constante sobre os conteúdos a trabalhar 

ou já trabalhados com os alunos, sobre a sua evolução 

nas aprendizagens, sobre os modos de envolvimento 

dos pais nos trabalhos enviados para casa, a solicitação 

de propostas de trabalho exequíveis e que tendam a 

beneficiar alunos e pais no envolvimento destes em 

projetos de trabalho da turma. O próprio interesse dos pais 

pelos processos de aprendizagem dos filhos é reconhecido 

como fundamental e determinante para o sucesso escolar 

dos alunos, pelo que o reforço do diálogo com os pais e 

a intensificação de contactos entre ambas as partes no 

sentido do acompanhamento dos seus educandos no 

dia-a-dia da escola e da sua colaboração num eventual 

reforço no desenvolvimento de atividades que possam ser 

realizadas por estes no domicílio, enquadram-se nesta 

lógica estratégica de estreita cooperação e convergência 

entre professores e pais no apoio, acompanhamento e 

regulação das atividades escolares dos alunos.

Mas há também outras perspetivas que, embora 

reconhecendo a importância da relação escola-família 

nas aprendizagens dos alunos e, ainda mais neste 

contexto de pandemia, a sua imprescindibilidade na 

minimização dos impactos nocivos nas aprendizagens, 

destacam a existência de constrangimentos limitadores 

destas opções face às enormes desigualdades sociais e 

culturais dos alunos, fragilizando muitas das ações bem 

intencionadas pelo facto de as mesmas poderem agravar 

essas diferentes oportunidades entre os alunos e, em 

última análise, contribuírem para ampliar ainda mais 

as desigualdades educativas e a falta de equidade do 

processo escolar. 
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- O feedback dos pais é importante e é preciso tentar aferir 

com mais frequência quais as preocupações dos E.E. 

relativamente ao processo de aprendizagem dos filhos. O 

maior problema é que em alguns locais a baixa escolarização 

dos pais e também o pouco interesse pela escola dificulta 

esse diálogo.

- O reforço dos laços escola-família é essencial para atenuar 

alguns dos impactos mais negativos, em termos educativos, 

da pandemia. Esse reforço verificou-se desde o início da 

pandemia, pois, em alguns casos, a falta de autonomia e 

de literacia digital dos alunos, impediram-nos de realizar 

os trabalhos escolares de forma autónoma. Na verdade, 

apenas nos casos de alguns alunos da turma os pais podem 

assumir o papel de ‘explicadores’ dos seus próprios filhos 

e solicitar a ajuda dos professores para que pudessem 

desempenhar corretamente esta (nova) função.

- Infelizmente muitas das nossas famílias, em pleno 

século XXI, ainda não usufruem das condições básicas tão 

enunciadas quando se fala de direitos universais … acesso 

à internet. Para muitos há um risco real de abandono não 

no sentido de abandono escolar. Esse aspeto é transversal 

a todos os grupos sociais, embora para alguns seja mais 

evidente pelas carências de toda a espécie que vivem no 

seio familiar e no grupo a que pertencem.

Na tentativa de mitigar a questão, e uma vez que neste 

contexto não há experiências anteriores adquiridas que 

orientem localmente as respostas ao problema, sugerem 

que se proporcionem nas escolas estruturas de resposta 

para que no seu seio possam, na base de compromissos 

comuns, coordenar e unir esforços, já que as dinâmicas 

de ensino e aprendizagem requerem o trabalho de muitos 

e não iniciativas individuais desarticuladas.  

- O contacto e acompanhamento dos professores e 

outros elementos das Equipas Multidisciplinares de Apoio 

à Educação Inclusiva de todos os alunos especialmente 

daqueles que estavam em maior situação de risco, por terem 

um fraco apoio familiar ou mais dificuldades em participar 

nas aulas síncronas e assíncronas, revelou-se muito eficaz.

iv. Impactos percecionados da pandemia: confinamento 

e riscos para os alunos

A inevitabilidade de recorrer aos meios tecnológicos e a 

valorização do papel da família como agente colaborativo 

e facilitador das aprendizagens foram apontados como 

impactos significativos nos modos de equacionar as 

respostas educativas para os alunos neste contexto 

escolar pandémico. 

- Um dos impactos da pandemia foi o facto de olharmos 

para a família como elementos ativos do processo de 

aprendizagem dos seus educandos. (…) Esta alteração 

não é sentida só na visão, mas também nas práticas, pois 

emergiu uma necessidade: dotar os alunos de saberes e 

ferramentas para as aprendizagens. 

- As aulas expositivas e ministradas há décadas deixaram 

de fazer sentido e de serem possíveis. (…) houve uma 

consciencialização de que esta não seria a metodologia 

eficaz neste contexto e muito menos para o futuro da 

educação.

Por outro lado, a ideia de um hipotético ‘pânico moral’ 

dos docentes pelo facto de os alunos poderem ter um 

maior domínio do digital face ao adulto tendo como 

consequências o menor uso destes recursos tecnológicos 

pelos docentes (Cohen, 2002), parece não se verificar, 

pelo menos o grupo de professores entrevistados não faz 

qualquer referência a tal cenário. 

- Utilizo agora muito mais estratégias que promovam a 

descoberta do conhecimento através de documentação 

variada e fugindo mais à sequência mais ou menos literal do 

manual. Os alunos que têm possibilidade têm trazido o seu 

portátil para a sala, o que permite aulas mais dinâmicas e 

em que são os próprios a questionar sobre as temáticas em 

vez de esperarem pelas respostas de uma aula meramente 

expositiva.

- Agora é muito mais fácil e são eles (os alunos), muitas 

vezes, a proporem estratégias diferentes para abordarmos 

os temas programáticos. (…) facilmente se adaptam a 

novos contextos de ensino-aprendizagem (…) mas, apesar 

da facilidade que revelam no uso das novas tecnologias, 

demonstram poucas competências digitais. 

As narrativas sugerem que as situações de confinamento 

têm associados vários riscos, de variadas intensidades, 

para os alunos. Desde logo, pelos prejuízos na dimensão 

pessoal, de socialização e convivialidade presencial 

entre pares, nas rotinas escolares e ritmo diário, no 

esvaziamento de oportunidades de contacto e interajuda, 

nas diferenciações das condições dos espaços de 

aprendizagem casa versus escola. São ainda receadas 
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perturbações ao nível do bem-estar dos alunos pela 

ausência de interações presenciais podendo pôr em risco 

o seu crescimento equilibrado e saudável. 

- Para os alunos que revelam mais dificuldades de 

socialização, o confinamento pode levá-los a um isolamento 

maior, conduzindo a perturbações do seu bem-estar. A 

ausência de interações presenciais leva a que os alunos 

se refugiem, de forma excessiva, nos jogos online ou nas 

redes sociais, impedindo um crescimento equilibrado e 

saudável. O confinamento significou, para muitos alunos, a 

ausência de exercício físico, o que afetou o seu bem-estar 

físico e psicológico, resultando num aumento de casos de 

obesidade juvenil. 

- O principal risco, para estes alunos é que fiquem à margem 

de todo o processo educativo, não acompanhando a 

necessária e gradual progressão da turma, por falta de 

acompanhamento dos encarregados de educação, ou por 

falta de meios técnicos.

Para além destes aspetos, os professores entrevistados 

sublinham também riscos de agravamento das 

desigualdades educativas e a maior exposição dos 

alunos de contextos sociais mais vulneráveis a situações 

escolares de elevado risco de desmotivação e maior 

fracasso nas aprendizagens. 

- A escola tem sido para muitas crianças o único local 

de sociabilização real, uma vez que pelo contexto de 

organização laboral das famílias, pouco ou nenhum tempo de 

qualidade têm para dedicar às suas crianças A necessidade 

sentida de salvaguardar refeições, equipamentos, apoio 

domiciliário para algumas crianças, veio pôr a nu situações 

graves de carência que pareciam estar mascaradas e que 

com o confinamento mostraram-se visíveis.

- Para os alunos com perfis específicos de dificuldades 

de aprendizagem e pouco apoio por parte das famílias, 

a inexistência de ensino presencial teve fortes impactos 

negativos na sua motivação para as aprendizagens.

As narrativas expõem de forma bastante clara as 

vulnerabilidades sociais que muitos dos alunos enfrentam, 

e que, em muitos casos, se agravaram ainda mais com 

a pandemia. De novo, nos parece oportuno convocar 

Figueiredo (2020), quando considera que a “transição 

para o ensino remoto não pode ser a reprodução por 

videoconferência do modelo presencial, com os defeitos 

que lhe são próprios, agora acentuados pelo recurso 

improvisado às tecnologias. Quanto aos alunos mais 

desfavorecidos, foi claro que ficaram ainda pior. Alguns 

deles, três meses volvidos sobre o início do processo, 

ainda nem tinham aparecido.” (p. 2) 

Não há, todavia, a este propósito, uma posição 

totalmente consensual da parte dos professores 

entrevistados, como se depreende das declarações 

seguintes:

- (…) pela minha experiência, tanto de docente como de 

encarregada de educação de uma criança de 10 anos, 

surpreendentemente não existe risco negativo para os 

alunos confinados. (…) os alunos vêm-se obrigados 

a desenvencilharem-se, procurarem ler os emails dos 

professores, estarem atentos a mensagens, datas 

de submissão de trabalhos, a estudarem tanto com 

livros, como aprenderem desde tenra idade a manusear 

aparelhos eletrónicos para fins educativos, fazendo 

pesquisas, e a trabalhar com determinados programas 

e aplicações. É uma aprendizagem diferente, distante, 

menos calorosa, mas com a devida competência dos 

professores, acredito ser uma aprendizagem e igualmente 

uma boa aprendizagem, numa perspetiva nunca dantes 

vista. Até porque existe uma maior supervisão parental e 

isso só traz benefícios à aprendizagem.

v. Consciencialização dos jovens para a importância 

da escola 

Tende a existir um sentimento geral da parte dos 

professores entrevistados que os alunos valorizam 

muito o estar na escola e o estarem com os amigos, 

e a considerarem isso essencial na formação e no 

desenvolvimento físico e emocional equilibrado das 

novas gerações. Poder estar em interação social com 

os seus pares e crescer no dia a dia acompanhado 

daqueles que são a sua referência escolar mais próxima 

corresponde a uma necessidade natural do próprio 

ser humano. Na perspetiva dos professores, a escola 

ganhou na consciência dos alunos uma importância 

nas suas vidas que antes da pandemia não parecia tão 

salientada e reconhecida, não apenas como espaço 

de diversão, de convivialidade, de socialização, mas 

também como centro de aprendizagem e de afirmação 

pessoal na sociedade. 
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- Penso que as situações de isolamento foram as que mais 

contribuíram para essa consciencialização. O facto de não 

poderem manter (presencialmente) a rotina social pesou um 

pouco nesse âmbito. Contudo, a privação no seu processo 

de aprendizagem gerou alguma preocupação nos jovens 

que, perante este cenário, viram o seu percurso escolar 

comprometido de certa forma.

- Julgo que a pandemia nos alertou para muitas questões 

que normalmente nos passavam, um pouco, ao lado. Os 

jovens têm agora a noção de que nada é absolutamente 

certo e que tudo muda de um momento para o outro. O que 

muitas vezes acabavam por desvalorizar, momentos de 

aprendizagens e partilhas, fazem, hoje, muita falta nas suas 

vidas. O isolamento e a impossibilidade de vivenciar a escola 

como antigamente faziam, trouxe à consciência dos jovens 

a noção da importância da escola nas suas vidas.

- A pandemia trouxe uma maior consciencialização dos 

alunos para a importância da escola e das aprendizagens. 

Só com a pandemia os jovens, que se consideravam, por 

exemplo, detentores da sabedoria tecnológica, tomaram 

consciência dos défices de conhecimento a todos os níveis.

- Muitos alunos chegaram este ano mais motivados pois 

finalmente estavam na escola. Referiram também que 

no início do confinamento tinha sido “fixe” mas depois da 

segunda semana tinham saudades dos amigos… e até dos 

professores.

- A pandemia ajudou os jovens a compreender a importância 

da responsabilidade das ações de cada indivíduo, neste caso, 

para a garantia da saúde pública. A valorização da escola, 

em regime presencial, foi um outro aspeto evidenciado pelos 

alunos, uma vez que a interação social em idade escolar é 

um fator que contribui para um desenvolvimento físico e 

emocional equilibrado.

Nota conclusiva

Em jeito de conclusão e encerramento recorro a uma 

breve história, real, de alunos e professores, de famílias, 

de uma escola, de uma comunidade:

«A turma do 1ºB AS viveu a sua primeira experiência ‘Zoom’ 

no final do mês de novembro/início de dezembro. Com a 

colaboração das famílias os alunos conseguiram assistir 

às aulas da RTP “Estudo em casa”, tendo participado numa 

sessão diária via Zoom, pelas 11 horas. A partir das 14 horas 

decorria o trabalho autónomo, durante o qual desenvolviam 

um conjunto limitado de tarefas, as quais, procurando 

manter o ritmo de trabalho e de aprendizagem, procuravam 

igualmente contribuir para o desenvolvimento de uma 

saudável relação de confiança entre o aluno, a sua família 

e a escola.

Introduzimos a letra “t”, tivemos aulas de Inglês (com a 

professora ON), aulas de Música (com a professora FS) e a 

“história do dia” (com a professora OG); desenvolvemos uma 

experiência sobre o paladar em família (com registo vídeo 

e partilha via WhatsApp); propusemos danças tradicionais 

(enviadas pela professora SA e pelo RM) e nasceu o irmão 

da M, o B! 

Os alunos conseguiram participar nas sessões Zoom 

realizadas e, diariamente, todos conseguiram dar 

resposta às tarefas propostas através da plataforma 

GoogleClassroom. Considerando as limitações inerentes ao 

processo de ensino à distância, registamos com agrado que 

os alunos desenvolveram as suas aprendizagens a nível da 

leitura, graças ao acompanhamento dos encarregados de 

educação e do trabalho em parceria desenvolvido entre a 

escola e a família (…).»

 (AM e OG, 1ºB AS - Uma turma em Zoommm!, 2020).

Esta história corrobora e sintetiza, no essencial, o que 

os professores nos narraram a propósito das suas 

vivências e práticas escolares com os alunos em tempo 

de pandemia Covid-19. Fica-nos a ideia da ‘educação da 

criança’ como um bem-comum, que agrega vontades 

e move montanhas na concretização desse valor e bem 

maior de cada comunidade. 

A expressão é esta, propositada, querendo com ela 

(comunidade) significar pessoas em interação que 

partilham necessidades e que se juntam e mobilizam na 

procura de soluções para os problemas que os afetam na 

base de compromissos comuns. Destacamos, por isso, a 

vertente dinâmica, adaptativa e até antecipatória da escola 

e, sobretudo, a capacidade dos professores se auto-

organizarem para responderem aos desafios curriculares, 

pedagógicos, organizativos desta organização complexa 

que se tece nas interações e interdependências das 

relações entre as pessoas que a habitam e onde, em última 

análise, o poder e o controlo por estarem distribuídos, a 

inovação emerge da sua capacidade de auto-organização 

e coevolução (Silva, 2019).
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O contexto pandémico introduziu novas urgências e 

desafios, mas também desconstruiu alguns mitos. 

Um desses mitos é que o facto de os alunos viverem 

rodeados de tecnologia desde o início da sua vida não 

significa necessariamente que tenham desenvolvidas as 

competências de literacia digital. Não é por demonstrarem 

o domínio de plataformas e ferramentas digitais como 

redes sociais, motores de busca, chats, que não deixam 

de revelar imensas lacunas na utilização de ferramentas 

operativas e de processos digitais mais elaborados. A 

imponderada aceitação da superioridade do domínio 

do digital pelos mais jovens e que tem tido como 

consequência uma maior retração dos docentes no uso 

destes materiais e ferramentas não parece, por isso, fazer 

sentido. (Verdasca, et al., 2020a). 

Mas sobretudo novas urgências, com novos desafios, 

fazendo emergir outras visões e lógicas de ação, algumas 

das quais consideramos relevante aqui sublinhar, 

nomeadamente: i) a escola e a comunidade escolar 

como um todo; ii) as abordagens curriculares abertas 

e enriquecidas suportadas em conteúdo-tecnologia-

pedagogia; iii) a maturidade digital das escolas. A 

escola e a comunidade escolar como um todo, numa 

visão e ação integradas da escola, da comunidade e do 

território, colocando a criança no centro do processo 

de aprendizagem  uma aprendizagem para o bem-

estar (Kickbusch, 2012; Verdasca, et al., 2020b) ¬ e 

implicando e responsabilizando as famílias e outros 

atores com impacto educativo na comunidade na vida 

das escolas; abordagens curriculares suportadas em 

conteúdo-tecnologia-pedagogia, requerendo uma lógica 

de formação em competências digitais contextualizadas, 

não propriamente em software geral, mas em ferramentas 

que explorem a centralidade do currículo de modo a 

tirar partido da sua utilização em sala de aula, seja ela 

presencial, à distância ou combinada (mista). Na verdade, 

não basta dispor de computadores ou de outros meios 

tecnológicos digitais, é preciso ‘enchê-los com conteúdo 

curricular’; a maturidade digital das escolas e dos 

professores (Lagarto, 2013), significando a apropriação 

de determinadas ferramentas digitais, mas também 

a capacidade de construir e utilizar um diversificado e 

sólido repositório de materiais digitais e de o naturalizar 

como uma comunidade reflexiva de práticas.

Referências bibliográficas

Bilhim, J. (2004). Teoria Organizacional: Estruturas e Pessoas. 
Lisboa: UTL-ISCSP.

Cardoso, A. (2014). Inovar com a investigação-ação: desafios 
para a formação de professores. Coimbra: Imprensa da 
Universidade de Coimbra

Carneiro, R. (2017). A dinâmica de evolução dos sistemas 
educativos – um ensaio de interpretação institucional: um 
ensaio de interpretação institucional. Povos e Culturas, nº 20, 
pp. 23-63.

Figueiredo, A. (2020). Os Equívocos da Educação à Distância. 
Sinal Aberto. Edição de 20 de junho. 

Fullan, M., & Hargreaves, A. (1996). What’s Worth Fighting For In 
Your School. New York: Teachers College Press. 

Fullan, M., & Hargreaves, A. (2000). A Escola como Organização 
Aprendente. Buscando uma educação de qualidade. Porto 
Alegre: Artmed.

Hargreaves, A. (1998). Os Professores em Tempos de Mudança. 
O Trabalho e a Cultura dos Professores na Idade Pós-Moderna. 
Lisboa: Mc Graw-Hill.

Kickbusch, I. (2012). Aprender para o Bem-Estar: uma prioridade 
política para crianças e jovens na Europa – um processo de 
mudança. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Lagarto, J. (2013). Inovação, TIC e Sala de Aula. Lisboa: 
Universidade Católica Portuguesa.

Mintzberg, H. (1995). Estrutura e Dinâmica das Organizações. 
Lisboa: Publicações Dom Quixote.

Silva, N. (2019). Liderar Organizações Complexas: o caso das 
Escolas. Lisboa: Chiado Books

Thurler, M. (1994). Levar os professores a uma construção 
activa da mudança. Para uma concepção da gestão da 
inovação. In M. Thurler & P. Perrenoud, A Escola e a Mudança 
(pp. 33-59). Lisboa: Escolar.

Verdasca, J. (2019). A formação contínua como recurso 
inovador na produção e disseminação de conhecimento. 
Cadernos de Organização e Administração Educacional, nº 4.

Verdasca, J., Neves, A., Fonseca, H., Fateira, J., Procópio, M. 
e Magro, T. (2020a). Melhorar Aprendizagens em Matemática 
pelo uso Intencional de Recursos Digitais: o Hypatiamat como 
intervenção preventiva na CIM do Ave. Lisboa: Ministério da 
Educação | PNPSE-DGE.

Verdasca, J., Ramos, J., Candeias, A., Cristóvão, A., 
Monginho, R. e Calisto, I. (2020b). Promoção de Mudanças 
na Aprendizagem: O caso das Comunidades Escolares de 
Aprendizagem Gulbenkian XXI. Évora: CIEP-UÉvora.

 Julho 2021 // 55  



R
EV

IS
TA

 D
A

 E
SC

O
LA

  
SU

PE
R

IO
R

 D
E 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 /

 IP
Be

ja
 / 

IS
SN

 0
87

1-
54

32

56 // Julho 2021 

A COVID-19 no Ensino à Distância: perceções e impactos em estudantes 
do ensino superior

Luana Thereza Nesi de Mello 
Doutoranda em Psicologia na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da 
Universidade do Algarve (UAlg), Faro, Portugal 
ORCID: 0000-0003-4139-6681 
luana.nesi@gmail.com 

Victor André Paiotti-Pereira 
Estudante de Licenciatura em Psicologia na na Faculdade de Ciências Humanas e 
Sociais (FCHS) da Universidade do Algarve (UAlg), Faro, Portugal 
ORCID: 0000-0003-3257-5696 
victorpaiotti@hotmail.com 

Vivien Iacob 
Doutoranda em Psicologia na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da 
Universidade do Algarve (UAlg), Faro, Portugal 
ORCID: 0000-0002-1525-9010 
a51895@ualg.pt 

Saúl Neves de Jesus 
Professor Catedrático na na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) da Uni-
versidade do Algarve (UAlg), Faro, Portugal 
Investigador do CinTurs 
ORCID: 0000-0003-2019-1011 
snjesus@ualg.pt 

Resumo 

O presente artigo pretende analisar as atitudes de estudantes do Ensino 

Superior em relação ao Ensino à Distância (EaD) ao longo do segundo semestre 

do ano académico 2019-2020, durante a pandemia da COVID-19. Participaram 

1.550 estudantes da Universidade do Algarve e foi utilizada uma metodologia 

quantitativa. Foi aplicado um questionário que incluiu cinco secções centradas 

nas perceções do EaD em comparação com o ensino tradicional, as relações 

com pares e professores, e níveis de ansiedade e stresse. Os participantes 

afirmaram estar satisfeitos com as aulas online (síncronas) e a troca de emails 

com os docentes, concordando em parte sobre a facilidade de interação com os 

professores e colegas. Ainda assim, os estudantes apresentaram preocupação 

em relação à avaliação à distância. Além disso, no que concerne ao bem-estar 

físico e psicológico, os participantes manifestaram uma preocupação elevada 

em relação ao stresse/ansiedade, à diminuição de rendimento académico, à 

perda financeira, à saúde dos familiares e amigos, e em ficar doente  devido à 

COVID-19. O atual estudo pretende contribuir para fortalecer futuras pesquisas 

e intervenções sobre o EaD e a saúde mental dos estudantes do Ensino 

Superior. 

Palavras-chave: Ensino remoto, Educação superior, Pandemia COVID-19. 
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Resumen 

Este articulo tiene como objetivo analizar las actitudes de los estudiantes 

de Educación Superior hacia la Educación a Distancia (ED) en el segundo 

semestre del curso 2019-2020, durante la pandemia COVID-19. Participaron 

1.550 estudiantes de la Universidad del Algarve y se utilizó una metodología 

cuantitativa. Fue utilizado un cuestionario que incluía cinco secciones centradas 

en las percepciones de la ED en comparación con la enseñanza tradicional, las 

relaciones con los compañeros y profesores, y los niveles de ansiedad y estrés. 

Los participantes declararon estar satisfechos con las clases a distancia 

(sincrónicas) y el intercambio de correos electrónicos con los profesores, 

coincidiendo en parte con la facilidad de interacción con los profesores y 

compañeros. Aun así, los estudiantes presentaron una preocupación por la 

evaluación a distancia. En lo que respecta al bienestar físico y psicológico, 

los participantes expresaron una gran preocupación por el estrés/ansiedad, 

la disminución del rendimiento académico, las pérdidas económicas, la salud 

de la familia y los amigos, y el hecho de quedar enfermo por la COVID-19. Este 

estudio trata contribuir para reforzar futuras investigaciones e intervenciones 

en la ED y la salud mental de los estudiantes de educación superior. 

Palabras-clave: Enseñanza a distancia, Enseñanza superior, Pandemia 

COVID-19. 

Abstract 

The present paper aims to analyze the attitudes of Higher Education students 

about Distance Learning (DL) during the second semester of the academic 

year 2019-2020, through the COVID-19 pandemic. A quantitative methodology 

was used and 1,550 students from the University of Algarve participated. 

The questionnaire included five sections focusing on perceptions of DL 

compared to traditional teaching, relationships with peers and teachers, and 

levels of anxiety and stress. Participants said they were satisfied with online 

(synchronous) classes and email exchanges with professors, agreeing in part 

about the ease of interaction with professors and colleagues. Still, students 

had concerns about remote assessment. Furthermore, participants reported 

concerns regarding physical and psychological well-being, namely concern 

about stress and anxiety, decrease in academic performance, loss of financial 

income, the health of loved ones, and getting sick with COVID-19. This study 

pretends to reinforce future research and intervention on DL and the mental 

health of higher education students.   

Keywords: Distance learning, Higher education, COVID-19 pandemic.
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Introdução 

A quarentena, muitas vezes caracterizada como uma 

experiência desagradável, revela efeitos negativos 

consistentes que envolvem riscos psicológicos e o bem-

estar da população em geral (Brooks et al., 2020). Entre 

as populações mais jovens, os estudantes do ensino 

superior enfrentam mudanças profundas do estilo de vida, 

que podem causar elevados riscos para a saúde mental 

(Schmitt, Mello, Ledur, & Andretta, 2021). O impacto 

psicológico dos estudantes universitários e a mudança 

no método de ensino-aprendizagem, para além do 

isolamento social, podem influenciar significativamente 

a deterioração da saúde mental (Browning et al., 2021; 

Gonçalves, Sousa, & Pereira, 2020; Mello, Paiotti-Pereira, 

Chiodelli, & Jesus, 2021).  

A educação, em todos os níveis, tem sido bastante afetada 

durante a atual pandemia COVID-19. Inesperadamente, as 

instituições de ensino superior tiveram que se adaptar 

às novas condições para dar sequência ao calendário 

académico, recorrendo ao ensino à distância (EaD), 

apesar de todas as dificuldades e restrições. Este 

método de ensino e aprendizagem já estava disponível 

antes da pandemia, contudo não se encontrava tão 

disseminado. Neste sentido, duas abordagens do EaD 

têm sido adotadas: o ensino síncrono e assíncrono. Na 

aprendizagem síncrona os estudantes aprendem em 

simultâneo, o que permite uma maior ligação e sentido de 

grupo. Por outro lado, a aprendizagem assíncrona permite 

que os estudantes aprendam em qualquer horário e em 

qualquer lugar, o que proporciona tempo para a síntese 

dos conteúdos lecionados (Offir, Lev, & Bezalel, 2008; 

Watts, 2016). 

Atendendo a esta realidade, o Sistema da Gestão de 

Aprendizagem (Learning Management System [LMS]) 

tem conquistado espaço no Ensino Superior. Trata-

se de softwares ou aplicativos que lidam com todo o 

sistema de ensino online (Lu, Chen, Ma, & Chen, 2020). 

O LMS tem apresentado a sua eficácia no processo de 

ensino-aprendizagem, na melhoria e equilíbrio do estudo 

autónomo, no aumento da motivação do aluno, na redução 

do abandono escolar e na melhoria da interação entre 

professores e estudantes (Manzanares, García-Osorio, 

& Díez-Pastor, 2019). Em Portugal, no segundo semestre 

do ano letivo de 2019-2020, foi evidente a importância do 

LMS na adaptação dos estudantes à nova realidade.  

Considerando esta situação, destacam-se como 

principais o LMS, o Moodle e o Google Classroom. Estas 

ferramentas oferecem um espaço no qual os professores 

podem disponibilizar os materiais didáticos de forma 

prática, com recurso ao acesso remoto e ter contacto 

com os alunos. Para além destas, outras plataformas 

de videoconferências têm sido adotadas (e.g. Zoom, 

Microsoft Teams, etc.), de forma a complementar o 

processo de aprendizagem. Referem-se a plataformas 

síncronas que permitem interação entre os participantes 

(Dias, Hadjileontiadou, Diniz, & Hadjileontiadis, 2020). 

Após a interrupção das aulas em março de 2020, a 

Universidade do Algarve (UAlg) disponibilizou um 

questionário a todos os estudantes matriculados (TeSP, 

licenciatura, mestrado e doutoramento), que incluiu cinco 

tópicos principais, sendo eles: soluções administradas, 

aulas, avaliações e exames online, alteração na rotina e 

níveis de stresse e ansiedade. As elevadas preocupações 

académicas com as incertezas criadas pela COVID-19 

afetaram todos os estudantes, de formas e intensidades 

diferentes. Estudos similares já estão a ser conduzidos 

no país (Ferreira, Príncipe, Pereira, Oliveira, & Mota, L., 

2020; Gonçalves et al., 2020; Maia & Dias, 2020), todavia, 

identificar as especificidades de cada instituição de 

ensino é pertinente para a adequação das práticas. 

O desafio do ensino foi atenuado pelas alterações 

decorrentes do processo, onde a inclusão do LMS visa 

ajudar os estudantes a não sentirem uma mudança total, 

na forma de obter informação e interagir com professores. 

Devido à escassez de estudos relacionados à influência da 

pandemia sobre os estudantes universitários, o presente 

estudo tem como objetivo averiguar de que forma as 

ferramentas disponibilizadas pela universidade na 

formação do aluno, podem ajudar a atenuar sentimentos 

comuns vivenciados (e.g. stresse e ansiedade) perante 

fatores atípicos. 

Método 

Trata-se de um estudo transversal web-based. A pesquisa 

foi realizada online por meio de um questionário na 

plataforma EUSurvey. Todos os estudantes matriculados 

na UAlg foram notificados via e-mail para a participação 

voluntária e anónima no estudo. Os dados apenas 

foram utilizados mediante o consentimento escrito dos 

participantes.  
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Participantes 

A recolha de dados foi realizada entre 15 e 30 de abril de 

2020. Foram recolhidos dados demográficos, informações 

sobre a satisfação e perceção a respeito das aulas online 

e as maiores preocupações em relação às avaliações à 

distância. Questionou-se também sobre as alterações 

causadas pela pandemia na vida dos estudantes, bem 

como as suas preocupações relacionadas à pandemia. 

Em média, os estudantes passaram 15 minutos a 

preencher o questionário. Um total de 1.550 estudantes 

responderam ao inquérito. Este número representa cerca 

de 20% da população total de estudantes da Universidade 

do Algarve. 

Instrumentos 

Questionário UAlg 

Este questionário foi desenvolvido pelos investigadores, 

e pretendeu avaliar a perceção dos estudantes da UAlg 

acerca do bem-estar físico e psicológico, e as adaptações 

vivenciadas sobre o processo de ensino-aprendizagem 

decorrentes da pandemia. As questões demográficas 

incluíram informação pessoal (sexo, idade, aluno 

internacional ou deslocado, e com quem residia) e dados 

académicos (curso e unidade orgânica). As restantes 

secções abordaram questões relacionadas com quatro 

temas principais: 1) o grau de satisfação com os recursos 

online atualmente em uso; 2) a perceção sobre as aulas 

online e a forma como estão a decorrer; 3) as principais 

preocupações em relação à avaliação à distância; 4) as 

alterações de vida dos estudantes; e 5) as preocupações 

com a COVID-19. O questionário destinava-se apenas 

a estruturar algumas questões, consequentemente os 

dados psicométricos não foram avaliados. 

O primeiro tema, a respeito do grau de satisfação com os 

recursos online,  incluía uma pergunta central (e.g. “Qual o 

seu grau de satisfação com as soluções online atualmente 

em uso?”) que responderia aos oito subtemas relacionados 

às aulas online (síncronas e assíncronas), uso do Moodle, 

entre outros. Para avaliação das respostas foi utilizada 

uma escala tipo Likert de 5 pontos (1 - Muito insatisfeito; 5 

-Muito satisfeito). Quanto mais alta a pontuação, maior a 

satisfação com os recursos disponíveis.  

No que se refere ao segundo tema, acerca da perceção 

sobre as aulas online, foi realizada uma pergunta central 

(e.g. “O que pensa sobre as aulas online que estão a 

decorrer atualmente?) respondendo a seis subtemas, 

como, a adequação do formato das aulas, à interação, 

entre outros. Utilizou-se uma escala Likert de 1 a 5 (1 - 

Discordo totalmente; 5 - Concordo totalmente). Quanto 

mais alta a pontuação, mais os estudantes concordavam 

com as afirmações.  

O terceiro tema, refere-se às principais preocupações 

em relação à avaliação à distância. A pergunta central foi 

preparada (e.g. “Quais são as suas maiores preocupações 

em relação à avaliação a distância?”) para responder a 

nove subtemas relacionados ao formato das avaliações. 

Através de uma escala Likert de 5 pontos (1 - Preocupação 

baixa; 5 - Preocupação elevada), os estudantes pontuavam 

o nível de preocupação. 

O quarto tema (com nove itens) centrou-se nas 

preocupações referentes ao stresse/ansiedade, 

isolamento/solidão, adoecer com COVID-19, entre outros. 

A secção incluía questões como “Quais são as suas 

maiores preocupações em termos do seu bem-estar físico 

e psicológico?”. As respostas consistiram numa escala de 

5 pontos Likert (1 - preocupação baixa; 5 - preocupação 

alta). Quanto mais alta a pontuação, maior a preocupação. 

Análise de dados 

A análise dos dados foi realizada com recurso ao software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

25.0. Foi realizada uma análise descritiva das variáveis, 

através de frequências, percentagens, médias e desvios 

padrão.  

Resultados 

Do total dos participantes, 70.1% (n = 1,086) eram 

mulheres, 29.7% (n = 460) eram homens e .3% (n = 4) 

não responderam. Compreendiam idades entre 18 e 68 

anos (M = 23.20; SD = 6.92), sendo que 82.3% (n = 1,118) 

da amostra tinha menos de 25 anos. Eram estudantes de 

todos os graus académicos com maior convergência na 

licenciatura (n = 1,227; 83,1%). A maioria dos estudantes 

viviam com outras pessoas (n = 1,206; 88.9%), não 

trabalhavam (n = 929; 68.5%), e viviam na sua casa 

ou na casa da família (n = 897; 66.2%). As restantes 

variáveis académicas e pessoais dos participantes são 

apresentadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Variáveis descritivas
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Numa das secções do questionário foi questionado aos participantes “Qual o seu grau de satisfação 

com as soluções online atualmente em uso?” em relação aos oito subtemas. Conforme a Tabela 2, 

a maior parte das respostas apresentou uma tendência neutra, exceto a satisfação com as aulas 

online (síncronas; M = 3.29; DP = 1.07) e a troca de emails com os docentes, em que os estudantes 

demonstraram satisfação. Esta última também apresentou a maior média (M = 3.76; DP = 1.08).

Tabela 2. Satisfação com as soluções online atualmente em uso

Acerca da perceção sobre as aulas online, os estudantes concordaram em parte no que diz respeito 

à possibilidade de interagir facilmente com os professores (M = 3.49; DP = 1.09) e com os colegas 

(M = 3.35; DP = 1.18). As restantes perguntas apresentaram uma tendência neutra, como é possível 

visualizar na Tabela 3.

Tabela 3. Perceção dos alunos sobre as aulas online 
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As maiores preocupações em relação à avaliação à distância foram indicadas pelos estudantes no 

que se refere ao formato do exame (M = 3.81; DP = 1.21), aspetos tecnológicos que poderiam dificultar 

(M = 3.86; DP = 1.25), exames mais difíceis (M = 4.12; DP = 1.15) e dificuldade ao compreender as 

instruções (M = 3.55; DP = 1.29). Além disso, demonstraram baixa preocupação no que diz respeito 

à intenção de copiar (M = 1.80; DP = 1.01), de ter colegas que copiem (M = 1.91; DP = 1.19) ou dos 

níveis do exame serem inferiores quando comparados à modalidade presencial (M = 1.90; DP = 1.07). 

Todas as frequências encontram-se na Tabela 4.

Tabela 4. Maiores preocupações em relação ao ensino à distância

No que concerne às preocupações de bem-estar físico e psicológico, os participantes apresentaram 

uma preocupação elevada em relação ao stresse/ansiedade (M = 3.61; DP = 1.32), à diminuição do 

rendimento académico (M = 3.94; DP = 1.17), à perda de rendimento financeiro (M = 3.37; DP = 1.35), 

à saúde dos familiares e amigos (M = 4.27; DP = 1.05), em ficar infetado com COVID-19 (M = 3.55; DP 

= 1.37) e doente (M = 3.51; DP = 1.36). Destaca-se com maior média a preocupação com a saúde dos 

familiares e amigos (Tabela 5).
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Tabela 5. Maiores preocupações ao nível de bem-estar físico e psicológico

Discussão

O presente estudo pretendeu descrever de que forma as ferramentas disponibilizadas pela 

universidade na formação do aluno, podem ajudar a atenuar sentimentos comuns vivenciados 

pelos estudantes no período da atual pandemia. Torna-se importante discutir algumas implicações 

desta abordagem educacional enquanto se avalia os seus riscos e possíveis impactos no bem-

estar psicológico do estudante. Esta análise é crucial à luz das medidas de encerramento adotadas 

a nível mundial, particularmente em Portugal. 

A amostra na sua maioria, consistiu em estudantes do sexo feminino a frequentar a licenciatura, 

compreendendo idades abaixo de 25 anos. Além disso, a maioria dos estudantes vivia com outras 

pessoas e não trabalhavam. Estas características são comuns em estudos que envolvem a mesma 

população. Um estudo norte americano avaliou os impactos psicológicos da COVID-19 em mais de 

2,500 estudantes, apresentando uma amostra similar à do presente estudo (Browning et al., 2021). 

O grau de satisfação com os recursos online atualmente em uso apontaram respostas com 

tendência neutra, exceto a satisfação com as aulas online (síncronas) e a troca de emails com 

os docentes. Neste sentido, um estudo espanhol analisou o impacto na metodologia de ensino 

após a implementação de um novo método baseado em aprendizagem construtiva, trabalho 
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colaborativo, e recursos de aprendizagem mista, diferente 

dos contextos de ensino mais tradicionais (González, 

Rodríguez, Olmos, Borham, & García, 2013). O EaD cria a 

possibilidade de utilizar ferramentas mais assertivas no 

processo de ensino-aprendizagem, principalmente no 

ensino de conteúdos que não necessitem de recorrer a 

laboratórios específicos e que possam ser mediados pela 

tecnologia.

Sobre a perceção das aulas online, os estudantes 

afirmaram concordar em parte no que diz respeito à 

possibilidade de interagir facilmente com os professores 

e os colegas (Lu et al., 2020). Existem vários benefícios 

oferecidos pelas tecnologias no cenário do EaD que 

podem melhorar as experiências de aprendizagem. As 

aulas assíncronas disponibilizam aos estudantes uma 

reprodução e aprendizagem ao ritmo de cada um. Já 

as síncronas, quando bem exploradas, permitem uma 

boa participação dos estudantes, inclusive dos mais 

introvertidos (Choi, Song, & Zaman, 2020). A qualidade 

e a atenção por parte do professor podem ser fatores de 

grande importância na gestão do ensino (Marek, Chew, & 

Wu, 2021). Deste modo, o EaD provou ser a única opção 

viável para a educação formal em tempos de COVID-19.

A viabilidade desta modalidade de ensino está relacionada 

com três características fundamentais. A primeira é 

a utilização de ferramentas online e a existência de 

ferramentas facilitadoras para o contacto entre professor e 

estudante, tornando-se crucial para a continuação regular 

do processo de ensino-aprendizagem (Lu et al., 2020). 

Neste sentido, a facilidade pedagógica do professor é 

uma característica importante para o empenho nas aulas. 

E por último, a característica fundamental, é a perceção 

do aluno com a mudança para o EaD, ainda que os níveis 

de satisfação sejam neutros ou elevados (Gonçalves et 

al., 2020; Choi, Song, & Zaman, 2020). Tal informação 

evidenciou a necessidade de um ambiente específico 

para estudar, na qual a automotivação e a concentração, 

são fatores essenciais para possibilitar ao estudante, 

integralmente o EaD e  a coordenação da aprendizagem 

(Zhang & Zhong, 2018).

Em contrapartida, no que se refere à avaliação à 

distância, as maiores preocupações apresentadas pelos 

estudantes foram, acerca do formato do exame, aspetos 

tecnológicos que poderiam dificultar, exames mais difíceis 

e dificuldade ao compreender as instruções. Além disso, 

demonstraram baixa preocupação no que diz respeito à 

intenção de copiar, de ter colegas que copiem ou do nível 

da avaliação ser inferior quando comparado à modalidade 

presencial. Diferente das preocupações relacionadas ao 

aumento da dificuldade e receios sobre as aulas online, 

um estudo que avaliou a taxa de aprovação de exames, 

apresentou um inesperado aumento na aprovação (Pérez 

& Mirabent, 2020). Infelizmente a dificuldade de controlar 

as condições de cada estudante durante o exame, 

pode ter sido um fator decisivo para os baixos níveis de 

preocupação com a falta de ética, por isso a preocupação 

da dificuldade das provas não foi causa na intensificação 

de problemas psicológicos.

Em oposição às alternativas favoráveis ao ensino online, 

foi possível constatar níveis de preocupação sobre o EaD. 

Entre as quais se destacaram, problemas informáticos 

e a elevada dificuldade dos exames. No fator pessoal, 

foi possível avaliar estados de ansiedade, stresse, 

preocupações na perda de rendimentos financeiros, 

saúde de familiares e amigos, estar infetado com COVID-19 

e ficar doente. Nesse sentido, o estudo de Browning et al. 

(2021) que identifica os estudantes universitários como 

uma população que apresenta altos índices de ansiedade, 

stresse e depressão, refere que, a situação pandémica 

influenciou esta população a passar mais tempo ligado 

ao computador, impedindo momentos fora de casa, 

impulsionando de forma significativa a intensificação de 

tais índices. Os autores também apontam que passar 

menos de oito horas ligado ao computador e usufruir 

de pelo menos duas horas ao ar livre, podem contribuir 

de forma positiva para a saúde mental dos estudantes 

(Browning et al., 2021). 

A respeito das preocupações de bem-estar físico e 

psicológico, os participantes apresentaram uma elevada 

preocupação em relação ao stresse/ansiedade, na 

diminuição do rendimento académico, na perda de 

rendimento financeiro, na saúde dos familiares e amigos, 

em contrair o COVID-19 e ficar doente. Destaca-se como 

maior média a preocupação com a saúde dos familiares e 

amigos. Existem também os desafios que o EaD apresenta, 

como a falta de habilidades tecnológicas por parte dos 

professores, a dificuldade na avaliação, a falta de recursos 

presentes em laboratórios e a fadiga online (Choi, Song, & 

Zaman, 2020). Na medida de proteção pela capacitação 

e promoção de melhorias, a Universidade do Algarve 

tem oferecido através do Gabinete de Apoio à Inovação 
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Pedagógica (GAIP), o Grupo de Trabalho em Inovação 

Pedagógica e Novas Tecnologias que pretende realizar 

formação de docentes da UAlg para implementação de 

práticas pedagógicas inovadoras através da utilização 

de novas tecnologias. Na perspetiva da atenção ao aluno, 

também é oferecido atendimento psicológico gratuito, 

acolhimento e resolução de problemas por meio do “SOS 

Abandono”.

Considerações Finais

A pandemia da COVID-19 ainda está presente nas nossas 
vidas, onde a suspensão presencial das aulas não se 
caracterizou como um facto isolado. Assim, há outros 
aspetos que precisam de ser avaliados. No sentido de 
capacitar os alunos para este cenário, as competências 
transversais tornaram-se aspetos importantes no EaD. 
Tais competências incluem persistência, gestão do 
tempo de forma efetiva, habilidades de comunicação e 
escuta adequada, motivação e autonomia nos métodos 
de estudos utilizados.

Existem várias limitações à análise dos dados do estudo. 
A primeira é a ausência de medidas padronizadas de 
stresse, ansiedade, depressão ou bem-estar, que por 
sua vez limita as conclusões. Outra limitação é a falta 
de detalhes em relação às estratégias dos professores 
no EaD (e.g. uso de ferramentas educacionais online). 
Recomenda-se a combinação destas descobertas com 
as perceções dos estudantes, de modo a produzir um 
conjunto análogo de dados sobre estratégias do EaD. 
De forma a complementar os dados, pode-se entender 
a concentração das respostas dentro da neutralidade, 
ao assumir que os estudantes estavam a ter as suas 
primeiras experiências com o EaD e, em alguns casos, não 
tinham realizado as avaliações. Assim, seria importante 
estudos futuros de caráter longitudinal para compreender 
as diferenças ao longo do tempo e, principalmente, as 
diferenças entre os períodos de isolamento social.

Para ajudar a desenhar novos métodos de interação 
com os estudantes, torna-se importante mensurar a 
transição da tendência síncrona para assíncrona na era 
COVID-19, sublinhando a importância de adotar uma 
abordagem centrada no estudante. Recomenda-se que 
as universidades tomem medidas assertivas e proativas 
para apoiar a saúde mental e o sucesso educacional 
dos seus estudantes em todos os momentos, mas 
principalmente em tempos de incerteza e crise, como é o 
caso da pandemia da COVID-19.
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O muro de preconceitos que a pandemia derrubou 
e o uso urgente das novas tecnologias 

João Carrega 
Diretor do Ensino Magazine 
Doutorando na Universidade da Extremadura 

Resumo 

De um momento para o outro a escola viu-se obrigada a recorrer às novas 

tecnologias para ensinar. A pandemia impôs confinamento e o confinamento 

ensino a distância. Este artigo é uma reflexão de como o uso destes 

instrumentos pode ser importante para uma escola que tem a sua classe 

docente envelhecida e os seus alunos com ligação direta ao mundo digital. 

Palavras chave: escola, pandemia, ensino a distância, dispositivos móveis, 

novas tecnologias.
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A pandemia de Covid-19, que desde de março de 2019 nos afeta, provocou 

mudanças inesperadas na escola. A suspensão das atividades letivas 

presenciais, no último ano letivo, e agora, neste segundo período, obrigaram 

a comunidade académica a utilizar novos dispositivos para a concretização 

do ensino a distância. A resiliência de anos na sua implementação foi 

ultrapassada pela necessidade de dar resposta a uma situação extraordinária, 

de confinamento.  

Num ápice, sem a formação adequada, alunos e professores enfrentam um 

desafio enorme: o uso das novas tecnologias no ensino. A barreira do medo, do 

receio, de se pensar que dispositivos, como os móveis, ou plataformas digitais, 

como a “classroom”, não eram adequadas para a escola, foi ultrapassada no 

primeiro confinamento.  

A pandemia de Covid-19 teve a particularidade de quebrar esse muro. Em 

pouco mais de 15 dias, professores e alunos abraçaram o ensino a distância, 

passaram a usar a tecnologia e plataformas digitais ao serviço da educação. A 

escola fez o possível. E foi muito. Mesmo que o ensino a distância, em alguns 

casos, “tenha sido feito por uma espécie de achamentos” (Carrega, 2021), 

dada a ausência de formação de alunos, mas sobretudo dos professores, 

nesta matéria. 

No primeiro confinamento (Observatório de Cibersegurança, 2020), os 

professores recorreram às aulas por videoconferência (93%); ao envio de 

conteúdos e/ou mensagens por email (88%); e utilizaram o Google Classroom 

e Meet (52%) e o Zoom (32%) como plataformas preferenciais. 
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O muro que as escolas construíram e que impediu que as novas tecnologias fossem utilizadas em 

contexto educativo foi quebrado pela pandemia. Infelizmente. Se tivesse existido visão, coragem, 

ousadia, mas sobretudo formação da classe docente no seu uso, hoje tudo seria mais natural e os 

solavancos provocados pela sua ausência seriam menores. 

Já em 2014 a Unesco - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (2014, 

p.32) referia a necessidade dos professores receberem “formação” nessa área. No caso concreto 

abordava a utilização dos dispositivos móveis e o modo como eles poderiam ser incorporados “com 

sucesso na prática pedagógica”. No seu entender, em muitos casos “o investimento governamental 

na formação de professores é mais importante que o investimento na própria tecnologia”.  

Nesse ano, ainda muito longe de alguém pensar que uma pandemia viria a afetar todo planeta, 

a Unesco (2014) lembrava que “poucos sistemas educacionais utilizam tecnologias móveis como 

apoio ao trabalho e ao desenvolvimento de professores, embora, com frequência, esse seja um 

método de assistência a educadores prático e efetivo financeiramente, de forma especial para os 

que trabalham em áreas distantes e com recursos escassos”. 

A necessidade das novas tecnologias serem utilizadas pela escola foi sublinhada por vários autores 

e investigadores. Blázquez (2020) desafiou os professores a adotarem um método de ensino 

variado em que os dispositivos móveis estejam presentes. 

“Siempre hemos mantenido que el mejor método de enseñanza es el más variado, el que combina 

estrategias y actividades de diverso tipo y origen, las cuales pueden ser facilitadas tanto por los medios 

móviles, como por la indagación, el debate o la colaboración. Y será novedoso que el aprendizaje se 

entrelace con actividades de la vida cotidiana, como la conversación, la lectura o ver la televisión, 

recreando tales actividades con nuevos recursos y novedosos contextos. Probablemente el conjunto 

de todo ello sea motivador para el aprendizaje y, sin duda, serán una oportunidad para abrir las enormes 

posibilidades de una educación protagonizada por los propios alumnos” (Blázquez, 2020, P. 26). 

Nóvoa (2016) recorda-nos que o nosso quotidiano está marcado pelo uso das novas tecnologias, 

pelos smartphones, pelos tablets, pelos computadores portáteis. Refere mesmo que o digital faz 

parte da vida. Por isso, considera uma inevitabilidade a sua chegada à escola. 

“O nosso dia a dia está dominado por isso. Faz parte da vida. Faz parte da escola. Dizem: mas isso é um 

elemento de distração. Mas pode não ser. Pode ser um instrumento de trabalho, de aprendizagem, de 

conhecimento. Perguntar se as novas tecnologias têm ou não lugar dentro da escola, é quase a mesma 

pergunta que se chegou a fazer há 500 anos atrás, se os livros deveriam entrar na escola ou não. Na 

altura, o ensino era de memorização, e diziam que o livro os iria distrair, pois precisavam de memorizar. 

Que tinha lá as informações e que se podia ir consultar quando se quisesse, pelo que o melhor era o 

livro não entrar no ensino. Ou seja tudo isto não faz sentido. O digital faz parte da vida. Ele tem que ser 

utilizado. É um potencial impressionante” (Nóvoa A, 2016 p26). 

Infelizmente, de forma natural e proativa, a escola pouco avançou nessa matéria. A pandemia 

acelerou processos. Em situações extraordinárias adotaram-se medidas extraordinárias, numa 

escola onde não tem existido rejuvenescimento da classe docente. O índice de envelhecimento 

dos docentes em exercício nos ensinos básico e secundário (Pordata, 2020) calculado pela relação 

entre os professores com mais de 50 anos e os que têm menos de 35 [(Docentes com 50 ou mais 

anos / Docentes com idade inferior a 35 anos) * 100], demonstra isso mesmo. Nestes cerca de 20 

anos regista-se um envelhecimento claro da classe docente. 
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Estes dados são reforçados no inquérito sobre Cibersegurança e Ensino a Distância dirigido aos 

docentes do ensino não superior em Portugal, realizado entre 20 de outubro e 15 de novembro de 

2020, pelo Observatório de Cibersegurança, do Centro Nacional de Cibersegurança.

Do total de 21 mil 126 respostas obtidas verifica-se que 78% dos professores do ensino básico e 

secundários têm idades entre os 40 e os 59 anos. Entre os 30 e os 39 anos a percentagem de 

docentes é de 7% e com menos de 30, é de 1%.

Fonte: 
Cibersegurança e 

Ensino a Distância 
Resultados 

de inquérito à 
comunidade 

docente (2021)

Os jovens estudantes, por seu lado, nasceram com as novas tecnologias. Estes nativos digitais 

(Prensky, 2010) conseguem receber e comunicar informação, através de vários meios tecnológicos 

tradicionais, como a TV ou a rádio, e digitais, como o telemóvel, internet, mail, SMS (short message 

service), redes sociais, de forma síncrona e assíncrona (Ruivo, 2017).

A pandemia veio dar o empurrão que era necessário para o uso efetivo das novas tecnologias 

na escola, na sala de aula. Importa que desta experiência, que está a ser feita sem que alunos 

e professores estivessem preparados, se possa aproveitar o que de bom foi (e está a ser) 

concretizado. Para isso exige-se a realização de estudos junto da classe docente e das escolas 

para aferir o melhor e o pior, e que aspetos devem ser melhorados.

70 // Julho 2021 
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Mas a pandemia trouxe também o desafio da formação 

docente nesta área. Já antes da Covid-19, Carioca V., 

Almeida C. e André M. (2020) referiam estarmos numa 

sociedade muito diferente em que as novas tecnologias 

exigem mudança. Os investigadores abordaram mesmo 

a questão a jusante, na formação inicial de professores, 

e a montante na formação contínua de docentes, o que 

será importante no modo como os professores poderão 

lidar com esta nova realidade. Os autores citam o 

ManpowerGroup, líder mundial em estratégia de talento, 

para sublinharem a importância da formação docente. 

“Qualquer profissional nas áreas da educação e da 

formação deve considerar como fundamental possuir 

formação consistente ao nível das soft skills e do que 

designa por Hybrid Talent Ecosystem (a capacidade 

de saber planificar e gerir projetos de investigação-

acção-intervenção, suportado em lógicas de trabalho 

cooperativo)”, Carioca V., Almeida C. e André M. (2020, 

p.23)

A Pandemia trouxe também o Plano de Ação para a 

Transição Digital (aprovado em Conselho de Ministros, em 

2020), que integra o Programa de Digitalização para as 

Escolas, agora está a avançar. 

Este Programa garante a disponibilização de equipamento 

individual a alunos e professores; a conectividade 

móvel gratuita para alunos e professores. E esta é uma 

questão que tem sido utilizada como arma de arremesso 

político. No primeiro confinamento 96% dos docentes 

utilizaram sempre o seu próprio equipamento informático 

(Observatório de Segurança, 2021). Aos alunos já foram 

emprestados mais de 100 mil computadores (Dantas, 

2021). Falta a entrega à comunidade educativa de mais de 

335 mil portáteis.

O Programa garante também o acesso a recursos 

educativos digitais de qualidade; mas, acima de tudo 

aposta num plano de capacitação digital de 100% dos 

docentes das escolas públicas portuguesas. Um plano que 

envolverá a participação dos professores em formação 

acreditada em competências digitais; e em formação 

complementar e outras iniciativas, de acordo com o plano 

estratégico de cada escola. 

Os primeiros passos já foram dados com a realização 

da fase de diagnóstico, que consistiu num inquérito aos 

docentes (os resultados ainda não foram publicados). 

Que os outros avancem depressa, ainda que para este 

tempo de pandemia já não venham a tempo. Se assim, for 

a escola pós-pandemia tem muitos desafios pela frente, 

os quais passarão pela formação docente para a sua 

capacitação digital; e pelo uso das novas tecnologias em 

contexto educativo, sem tabus, com regras e, acima de 

tudo, com conhecimento, sem o preconceito de que o seu 

uso não é benéfico para o ensino e a aprendizagem. 
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p d f & l o c a l e = e n & m u l t i = t r u e & a r k = /a r k : /4 8 2 2 3 /
pf0000227770/PDF/227770por.pdf#%5B%7B%22num%
22%3A86%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22nam
e%22%3A%22XYZ%22%7D%2C0%2C652%2Cnull%5D , 

consultado em novembro de 2020.
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Resumo 

Este artigo pretende realizar, numa aceção ampla, uma reflexão acerca 

dos principais reptos emanados da intervenção do Serviço Social junto de 

pessoas idosas, que habitam em estruturas residenciais, decorrentes da 

vivência da situação pandémica de Covid - 19. O mesmo estrutura-se em três 

vertentes fundamentais, uma primeira, que aborda os desafios, problemáticas 

e riscos sociais relacionados com o processo de envelhecimento na 

contemporaneidade; uma segunda, que retrata as condições e configurações 

próprias da formação dos assistentes sociais, na sua dimensão particular do 

trabalho com pessoas idosas; uma última, na qual é realizada uma reflexão 

sobre a dimensão emergencial da intervenção no contexto das estruturas 

residenciais. A ideia e objetivo deste artigo estruturam-se em torno de um 

estudo teórico de revisão da literatura, que pretende explorar e compreender 

as principais problemáticas associadas ao tema em análise, decorrentes de 

uma intervenção em contexto de crise pandémica realizada pelos assistentes 

sociais. 

Palavras-chave: Assistente Social, Estruturas Residenciais, Intervenção em 

Crise, Pessoas Idosas, Serviço Social 

Resumen 

Este artículo pretende realizar, en un sentido amplio, una reflexión sobre los 

principales retos derivados de la intervención del Trabajo Social con personas 

mayores, que viven en estructuras residenciales, resultado de la experiencia 

de la situación de pandemia de Covid - 19. aspectos fundamentales, el 

primero, que aborda los desafíos, problemas y riesgos sociales relacionados 

con el proceso de envejecimiento en la época contemporánea; un segundo, 

que retrata las condiciones y configuraciones propias de la formación de los 

trabajadores sociales, en su particular dimensión de trabajo con personas 

mayores; una última, en la que se reflexiona sobre la dimensión de emergencia 

de la intervención de los servicios sociales en el contexto de las estructuras 

residenciales para personas mayores. La idea y el objetivo de este artículo se 
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estructuran en torno a un estudio teórico de revisión de la literatura, que tiene 

como objetivo explorar y comprender los principales problemas asociados al 

tema en análisis, resultado de una intervención en el contexto de una crisis 

pandémica realizada por trabajadores sociales. 

Palabras clave: Trabajador Social, Estructuras Residenciales, Intervención en 

Crisis, Personas Mayores, Trabajo Social 

Abstract 

This article intends to carry out, in a broad sense, a reflection on the main 

challenges emanating from the intervention of Social Work with elderly 

people, who live in residential structures, resulting from the experience of the 

pandemic situation in Covid - 19. fundamental aspects, the first one, which 

addresses the challenges, problems and social risks related to the aging 

process in contemporary times; a second, which portrays the conditions and 

configurations specific to the training of social workers, in their particular 

dimension of working with elderly people; a last one, in which a reflection is 

made on the emergency dimension of social service intervention in the context 

of residential structures for the elderly. The idea and objective of this article 

are structured around a theoretical study of literature review, which aims to 

explore and understand the main problems associated with the topic under 

analysis, resulting from an intervention in the context of a pandemic crisis 

carried out by social workers. 

Keywords: Social Worker, Residential Structures, Crisis Intervention, Elderly 

People, Social Work 

Introdução

A longevidade, associada aos processos de envelhecimento enquanto grande 
conquista civilizacional, colocou a humanidade perante um paradoxo, quando 
confrontada com a pandemia de Covid-19. As pessoas mais velhas, símbolo 
dos avanços científicos e mudanças sociais que lhe conferiram vidas mais 
longas, vêem-se agora na pele de grupos de risco, cuja vulnerabilidade ao vírus 
vaticinou um confinamento que, no caso de muitas das estruturas residenciais 
para idosos em Portugal, dura até aos dias de hoje.

As consequências estão, em nossa opinião, ainda por analisar e as conclusões 
sobre os impactos na saúde física e mental das pessoas idosas, serão 
certamente objeto de reflexão no futuro. Importa, deste modo, trazer ao debate 
as estratégias de intervenção social equacionadas perante este isolamento 
forçado, e os fatores de risco ligados ao confinamento.

A salvaguarda das pessoas mais velhas deve, naturalmente, encaminhar-se 
para a preservação da sua condição de pessoa, cidadã e membro integrante de 
uma comunidade, a quem não devem ser amputadas as suas crenças, valores 
e necessidades, pautadas pelo direito à autonomia, escolha e liberdade de 
ação.

São grandes os desafios enfrentados pelos assistentes sociais neste cenário 
disruptivo, e são igualmente enormes, os reptos lançados no âmbito da 
formação de futuros assistentes sociais, qualificados para uma intervenção 
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junto das pessoas idosas que habitam em estruturas 
residenciais.

Em Portugal, à semelhança de outros países europeus, 
o cenário é preocupante no que concerne a estes idosos 
e à garantia dos seus direitos humanos fundamentais, 
enfatizando fortemente a desadequação do paradigma 
de institucionalização das pessoas idosas em Portugal, 
e noutros países, que torna urgente uma reconfiguração 
destes modelos.

Estes acontecimentos colocam inquietudes, desafios 
e questões acutilantes aos profissionais que trabalham 
nas estruturas residenciais para idosos, em particular aos 
assistentes sociais, que se vêm confrontados com uma 
série de dilemas, sobre os quais importa refletir no âmbito 
da formação e exercício profissional do Serviço Social, 
perante a elevada incidência de idosos com dependência, 
física, psíquica ou neurológica. 

Estes profissionais ao integrarem-se, por norma, no 
universo das denominadas instituições particulares de 
solidariedade social, assumem maioritariamente funções 
de espetro alargado em estruturas residenciais, serviços 
de apoio domiciliário, centros de dia, programas e 
projetos, encontrando-se na denominada “linha da frente” 
da gestão de muitas destas instituições que apoiam as 
pessoas idosas em regime de institucionalização. Deste 
modo, parece-nos absolutamente crucial que, no plano 
formativo dos assistentes sociais, seja dada particular 
atenção à dimensão ética, enquanto pilar organizativo 
da garantia da qualidade de vida dos mais velhos neste 
contexto.

Esta deve consistir numa exigência, alicerçada num 
consistente domínio de competências, princípios e 
estratégias, que permitam uma intervenção assente 
nos fatores psicossociais que enformam a situação 
e posteriormente nos recursos existentes para a sua 
superação.

1.As particularidades do risco social nas pessoas idosas 
em tempos de pandemia: desafios e consequências

O envelhecimento é uma conquista, quer para os 
indivíduos, quer para as sociedades, traduzindo a vitória 
do desenvolvimento socioeconómico e da saúde pública, 
como reconhece a World Health Organization (2015). Mas, 
viver mais também significa estar mais exposto a riscos, 
como a vulnerabilidade do estado de saúde, o isolamento 
social e a solidão, a dependência física, mental e também 
económica, a estigmatização (Cabral et al., 2013) e a todas 
as forma de abuso, discriminação e negligência.

Em meio à pandemia que enfrentamos, em Portugal, 
a população foi instruída para que permanecesse em 
autoisolamento, sobretudo após a declaração do Estado 
de Emergência a 18 de março de 2020. A população 
acima dos 70 anos, porque é o grupo etário com 
maior vulnerabilidade, uma vez que tem um sistema 
imunológico mais débil que, associado a um conjunto de 

co morbilidades comuns na idade avançada, torna mais 
alta a probabilidade de desenvolver sintomas moderados 
ou graves, viu-lhes imposto um autoisolamento 
desproporcional, por ser mais restrito e o mais longo 
possível.

Desproporcional não só pela retirada de autonomia e 
liberdade de decisão, mas pela solidão que impõe a 
estas pessoas, em virtude do isolamento social a que 
são sujeitos. Os tempos correntes são assim marcados 
pelo paradoxo em que ficar sozinho em casa ou isolado 
das redes sociofamiliares faz, simultaneamente, bem e 
mal, sobretudo às pessoas idosas, que nas sociedades 
modernas, sabem o que é sentir-se abandonado e só.

Pese embora a necessidade de proteger os grupos mais 
vulneráveis, esta medida pode gerar uma avalanche 
de emoções nas pessoas idosas, colocando em risco a 
sua saúde mental, dimensão muito discutida nas mais 
variadas plataformas, nestes tempos de pandemia.

A saúde mental inclui o nosso bem-estar emocional, 
psicológico e social e é importante em todas as fases da 
nossa vida, não devendo, por isso, ser descurada à medida 
que envelhecemos. Afeta como pensamos, sentimos 
e agimos e como nos relacionamos com os outros e 
fazemos as nossas escolhas. 

O Ser Sumano é um ser relacional e de convívio e a privação 
social durante meses repercute-se de forma negativa 
nas dimensões físicas, emocionais e comportamentais. 
Situações como quarentenas tendem a despertar 
sentimentos como a solidão, stresse, ansiedade, tristeza 
e depressão. Esta proteção acrescida em prol das pessoas 
mais velhas, retirando-lhes autonomia e liberdade 
de decisão, fá-los sentir, muitas vezes, impotentes, 
recuperando uma perceção de vulnerabilidade que tinha 
vindo a diminuir.

A este propósito, Alexandra Lopes, socióloga e especialista 
em questões demográficas, investigadora da Universidade 
do Porto, numa entrevista ao jornal Expresso1, alerta 
para o perigo do discurso coletivo, público e político da 
naturalização da ideia de que uma pessoa idosa é uma 
pessoa vulnerável, que tem de ser protegida, deitando por 
terra todo o trabalho feito ao longo dos últimos anos, no 
sentido de contrariar os estereótipos de se associar as 
pessoas idosas à vulnerabilidade e dependência.

Perante o contexto pandémico atual, e em nome da 
saúde pública, tem-se conduzido as pessoas idosas 
à sede e fome de afetos e dos seus, e à solidão, em 
nome da proteção. Mas o isolamento físico forçado que 
agora se vive não tem necessariamente que, conduzir a 
sentimentos de solidão. Todavia, há que adotar estratégias 
que inibam esse sentimento e os fatores de risco ligados 

____________

1 https://expresso.pt/coronavirus/2020-04-15-Covid-19.-Confinamento-prolonga-

do-dos-idosos--Especialista-diz-que-viver-isolado-propicia-outro-tipo-de-riscos
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ao confinamento. Importa ter presente os contributos de 
Sen (2011, p. 450) ao assinalar a importância de combater 
“(…) o isolamento não só (por ser) importante para a 
qualidade da vida humana, como pode contribuir para 
entendermos e reagirmos às outras privações que afetem 
os seres humanos”.

Saliente-se que quando a comunidade reconhece a 
importância das pessoas mais velhas, naturalmente 
mobiliza-se no sentido de os tratar como pessoas, com 
as suas crenças, valores e necessidades, onde mais do 
que reduzir ou amputar o direito à autonomia, escolhas 
e liberdade de ação (Faleiros, 2013) ou impor o que quer 
que seja, importa dialogar, informar, clarificar, em prol da 
adoção de comportamentos responsáveis e não de medo 
ou de pânico.

O combate à solidão e ao isolamento é parte integrante 
da Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e 
Saudável 2017-2025 de abusos sobre os mais velhos, 
inclusive em contexto institucional, procurando 
materializar ações cuidadoras e protetoras num exercício 
de pedagogia social e educação para a saúde.

Quer vivam em estruturas residenciais, quer estejam em 
casa, o isolamento de idosos é uma preocupação que 
tem vindo a aumentar e é considerado um problema 
de saúde pública, em plena pandemia, aumentando de 
forma considerável os riscos de injustiça e desigualdade, 
contribuindo para a diminuição da saúde mental. 

Importa, por isso, refletir sobre o conceito de isolamento 
em si, à luz dos desafios que a pandemia traz à sua 
definição. Storey (2020) por exemplo, identifica o 
isolamento social como um fator de risco associado 
quer às pessoas idosas vítimas de abusos, quer aos seus 
agressores, referindo que a ausência de redes sociais 
aumenta o risco continuado desses abusos. Já Berkman 
(2000), numa perspetiva da saúde pública, atribui ao 
isolamento social, a falta de interação ou de contacto com 
indivíduos dentro de uma rede social, ao qual o organismo 
responde, envelhecendo mais rapidamente.

Não há dúvidas de que o isolamento social não é saudável 
para os seres humanos, pelo que são as redes sociais que 
fazem a diferença entre saúde e doença. Urge, por isso, 
reinventar formas de estabelecer/manter contactos com 
os outros, que são os nossos. O momento atual exige 
de todos solidariedade intergeracional e interdisciplinar, 
reforçando o forte impacto que a família, a comunidade 
e a sociedade têm na forma como se envelhece (Cabral, 
et al., 2013).

Alguns dados sugerem que, sendo esta pandemia uma 
ameaça para a saúde pública, a menor consideração 
pelas pessoas idosas pode ter contribuído para uma 
maior gravidade da presente situação porque se acentua 
o medo, se promove a distância e se erguem barreiras.

Importa pensar em medidas que permitam que as 
pessoas mais velhas se sintam mais seguras porque mais 

____________

2 https://www.dn.pt/pais/covid-19-ja-provocou-628-mortos-em-utentes-de-

lares-em-portugal-12410931.html

3 https://pt.euronews.com/2020/05/08/covid-19-metade-das-mortes-europeias-

em-lares-de-idosos

4 https://sicnoticias.pt/especiais/coronavirus/2020-10-16-Covid-19.-40-das-

mortes-desde-o-inicio-da-pandemia-foram-registadas-em-lares

apoiadas e valorizadas, nomeadamente aquelas cujo 
único contacto social se encontra fora das suas casas e 
se restringe a redes comunitárias, religiosas e amicais 
(e.g. centros de dia, locais de culto). Na realidade, é a 
partir de uma relação de respeito, tendo em consideração 
os direitos humanos das pessoas mais velhas, a sua 
autonomia e capacidade de viver a vida ao máximo, com 
a dignidade que merecem, que a verdadeira proteção se 
constrói e efetiva.

Não desvalorizando a importância e necessidade de 
adotar um conjunto de medidas de prevenção e proteção 
de grupos de risco para a infeção da Covid-19, será 
interessante num futuro próximo avaliar o modo como esta 
pandemia reforçou as construções sociais que associam 
o envelhecimento a incapacidade e dependência, e como 
potenciou o já enorme isolamento dos idosos. 

Deixámos os nossos mais velhos numa redoma que não 
deixa entrar doenças, pessoas e afetos.

2. A formação dos Assistentes Sociais – A dimensão 
particular do trabalho com idosos

A situação pandémica que o mundo atravessa é em 
certa medida ilustrativa da desvalorização social da 
pessoa idosa, por um lado, e por outro, da desadequação 
de algumas respostas sociais para essa faixa etária, 
com particular relevância para as ERPI(s) - Estruturas 
Residenciais para Pessoas Idosas, em Portugal, sendo que 
relativamente a este último aspeto, a situação é similar no 
contexto dos países europeus.

Ainda durante a denominada primeira vaga da pandemia, 
em 10 de julho de 2020, o jornal português Diário de 
Noticias2, dava conta de declarações da Ministra da Saúde, 
informando que até aquela data, “Os óbitos acumulados 
por covid-19 em lares [são] 628 dos 1.646 que hoje estão 
registados no boletim [epidemiológico diário]”, o que 
significa que 38,15% dos falecidos no nosso país, residiam 
em ERPI(s).

Também noutros países europeus, a situação era 
altamente preocupante no que concerne aos idosos 
que viviam em residências, como a agência noticiosa 
Euronews informava em 8 de maio, referindo que “O centro 
geriátrico Trivulzio, em Milão, é um dos maiores da Europa. 
Tem mil residentes e o mesmo número de funcionários. 
Mais de 200 pessoas já morreram no centro desde o 
início do contágio e está em curso uma investigação por 
“homicídio involuntário e negligência”.3 

Meses mais tarde, uma reportagem do canal televisivo 
português SIC – Noticiais4, emitida em 16 de outubro, 
parecia confirmar esta triste tendência, ao dar conta 
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que, “Desde o início da pandemia da covid-19 em 
Portugal morreram 860 pessoas que residiam em lares, 
representando quase 40% do total dos óbitos no país, 
segundo dados divulgados pela diretora-geral da Saúde.”

Não pretendemos neste artigo, abordar a questão das 
respostas sociais para pessoas idosas, em particular 
da sua desadequação ao perfil transversal de idoso que 
hoje em dia habita essas estruturas, das alterações 
na estrutura da família com consequentes impactos 
no suporte informal, ou mesmo da necessidade de 
reconfigurar o modelo clássico dessas estruturas de 
acolhimento. Pretendeu-se apenas salientar o facto de a 
pandemia ter evidenciado, de um modo fortemente cruel, 
a desadequação do modelo de institucionalização das 
pessoas idosas em Portugal e noutros países, urgindo por 
isso, trilhar outros caminhos.5 

Este quadro, que nalguns casos estará próximo do que 
poderíamos apelidar de aniquilamento institucional 
dessas pessoas, não fez estremecer as diferentes 
sociedades europeias com um repúdio proporcional 
ao sucedido, (para além dos formais e obrigatórios 
processos judiciais), desencadeia questões inquietantes 
aos assistentes sociais, mas também às instituições que 
os formam, vindo reforçar a necessidade de nos planos 
de estudo dos diferentes ciclos, mas em particular ao 
nível das licenciaturas, existirem conteúdos virados 
para a intervenção com esta faixa etária, que nas 
diferentes sociedades europeias vive uma condição de 
vulnerabilidade e risco social que a situação pandémica 
apenas veio evidenciar de uma forma fatídica.

Num primeiro nível, e relativamente à formação base 
de primeiro ciclo, pensamos que fará todo o sentido 
a existência de uma unidade curricular virada para 
as diversas questões que se levantam no âmbito da 
intervenção profissional com pessoas idosas. Tendo 
como referência o plano de estudos6 da licenciatura em 
Serviço Social do IPBeja, essa particularidade está prevista 
no âmbito da reformulação curricular levada a cabo em 
2016, onde no 2º ano do referido curso, e em paralelo com 
outras cinco7 unidades curriculares opcionais, surge a de 

____________

5 No Livro “Visões sobre o Envelhecimento” Faria (2020), no Capítulo 15, Bento 

(2020), de algum modo parece antecipar essa necessidade, enunciando um con-

junto de propostas , em que “ as Respostas Sociais devem existir num quadro de 

cumplicidade estreita com a família, mas também pelo novo paradigma de ageing 

in place, que tenderá a afirmar-se como um novo direito, obrigando a que o Es-

tado, as organizações do setor social (e também lucrativo), e as próprias famílias, 

incorporem a possibilidade de que é possível refazer a conceção de suporte social 

formal às pessoas idosas. “, em que o SAD – Serviço de Apoio Domiciliário, “surge 

como a Resposta Social de excelência, não só pela sua natureza de comple-

mentaridade à família e de permissão de contacto com o meio de referência 

sociocultural do idoso com tudo o que isso implica em termos de bem-estar para 

essas pessoas, mas também, porque um novo enquadramento da Resposta a 

nível legislativo, permitiria dar corpo à referida conceção de ageing in place.”

6 Diário da República, 2ª. Série – Nº. 198 – 14 de outubro de 2016

7 Infância e Juventude; Necessidades Educativas Especiais; Saúde; Justiça e 

Mediação Intercultural

“Intervenção Profissional com Pessoas Idosas”.

Esta especificidade formativa no que toca às pessoas 
idosas, foi incluída não só porque na área de influência do 
IPBeja (todo o sul do país, à exceção da Grande Lisboa), as 
pirâmides demográficas das diferentes NUT’s apresentam 
elevados índices de envelhecimento, mas também porque 
o panorama demográfico do restante território nacional e 
até das sociedades europeias, evidenciam uma tendência 
de crescente peso das faixas etárias mais elevadas, o que 
obviamente, determina que os assistentes sociais, agora 
e no futuro formados, tenham, uma igualmente crescente 
possibilidade de interagir no plano profissional com essas 
pessoas, não só no contexto de respostas sociais, mas 
numa multiplicidade de serviços e ações.

Num outro domínio da formação, e ainda relativamente 
ao primeiro ciclo, considera-se que a preparação no plano 
ético e deontológico, assume particular relevância na sua 
relação com a prática profissional com as pessoas idosas, 
em face, também, de um processo de desqualificação 
social que estas têm sido vítimas nas sociedades pós-
industriais, ao ponto de Mouro (2013, p.18), considerar esta 
fase da vida num “problema social”, resultante do facto 
de envelhecimento “ estar ancorado mais no trabalho do 
que na sabedoria pela experiência”, uma vez que, e ainda 
segundo a mesma autora, “conjugar envelhecimento 
com produtividade se tornou uma hipótese ilusória ou 
impossível de ser concretizável” (Mouro , 2013, p.17). 

Deste modo, esta redução social da pessoa idosa, que no 
plano formativo levou a que surgissem especializações em 
vários domínios do conhecimento em torno da temática 
da velhice, com o desenvolvimento de novos ramos 
como a geriatria e a gerontologia, traz para a profissão de 
assistente social um conjunto de questões de natureza 
ética, e onde valores como a dignidade do outro em toda 
a sua plenitude podem surgir ameaçados, sobretudo 
quando o perfil transversal da nova geração de politicas 
sociais, ao serem marcadas por paradigmas como a 
eficácia, a formalidade gestionária ou a rentabilidade, 
limitam fortemente a prática profissional, não só a nível 
teórico e instrumental, mas também no plano ético.

 Disso nos dá conta Fernandes (2020, p.121), ao referir: “Ainda 
que a intervenção social seja uma profissão de natureza 
prática (ou práxica, como se diz, na gíria filosófica), ainda 
que o seu interesse seja mais imediatamente a eficácia 
das medidas de ação que solucionem os problemas 
concretos das pessoas e das comunidades, a não ser que 
fechemos os nossos olhos e andemos às cegas, existirão 
sempre as perguntas que constantemente nos povoam o 
pensamento, e justificações que temos que dar perante 
as ambições das políticas sociais”.

Por exemplo, a matriz de funcionamento das respostas 
sociais para pessoas idosas em Portugal, é hoje em dia 
muito marcada por normativos da tutela, que apontam 
para uma estandardização de estratégias interventivas, 
que por sua vez desembocam numa uniformização de 
procedimentos e rotinas, tendentes a apagar os traços 
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____________

8 Segundo a PORDATA , em 2019 a população com 65 e + anos em risco de 

pobreza em Portugal, era ainda de 20%. https://www.pordata.pt/Europa/Popula%

c3%a7%c3%a3o+em+risco+de+pobreza+total+e+por+grupo+et%c3%a1rio+(per

centagem)-2331-314439

9 Um guia para o acolhimento residencial das pessoas mais velhas. (1990). Insti-

tuto da Segurança Social, IP.

10 Nessa investigação, para além do perfil gestão planificação, o autor identificou 

mais dois nos assistentes sociais dos municípios portugueses. Assistencial e de 

Intervenção para a Mudança.

individuais de cada indivíduo. Isso acontece não só nesta 
área, mas também noutras como a saúde ou o poder local, 
onde obrigações normativas, tendem a homogeneizar 
diferenças, violentado por vezes quadro valorativos que 
envolvem percursos de vida e sentimentos diferenciados. 

Entre os mais permeáveis a esses processos de 
despersonalização, estão obviamente os mais velhos, por 
força, sobretudo, de um conjunto de circunstâncias, com 
a pobreza8 ou a vulnerabilidade física e psíquica.

A questão da dependência, física, psíquica ou neurológica, 
coloca-se hoje com grande intensidade na intervenção 
dos assistentes sociais com pessoas idosas, porque se é 
verdade que a esperança média de vida tem aumentado 
consideravelmente nas últimas décadas, também é 
verdade que se vive mais tempo com elevados índices 
de dependência, levando a que nas diferentes dimensões 
do cuidar, a vertente ética ganhe particular acuidade, 
sobretudo no contexto das respostas sociais para idosos, 
mas também em serviços como as UCCI – Unidades de 
Cuidados Continuados Integrados, por exemplo, onde se 
tende a padronizar o que deveria ser diferenciado, e desse 
logo, porque limitações que as pessoas “possam sofrer 
não devem sobrepor-se à individualidade. Não devemos 
falar de dependentes, doentes ou deficientes, mas sim 
de pessoas com…É bom lembrar que a linguagem traduz 
atitudes e mentalidades, e que estas afetam aqueles com 
quem lidamos”9.

Deste modo, parece-nos absolutamente crucial que 
no plano formativo dos assistentes sociais, seja dada 
particular atenção à dimensão ética, nomeadamente 
quando esta tenha como referência primordial as 
pessoas idosas, de molde a que no futuro, o exercício 
da profissão seja marcado por intervenções que visem “ 
desenvolver no individuo a capacidade de estar presente 
em vários âmbitos das configurações sociais, ganhando a 
capacidade de ser um elemento ouvido e com influência 
sobre o que decide na sua vida, com consequência 
e consciência e capacidade de reflexão sobre as 
consequência e vantagens das suas decisões” (Paixão, 
2017, p.51) cit. (Pinto, 2013).

Essa atenção à componente ética, funcionará também 
como contrabalanço a uma tendência já sinalizada por 
Bento (2016), quando e fazendo o que se pode considerar 
como uma organização dos perfis profissionais 
dos assistentes sociais integrados nos municípios 
portugueses, sinaliza um perfil profissional10 que o 

autor intitulou de gestão - planificação, “que se prende 
com aqueles profissionais, cujas “funções maioritárias 
entroncam com o que poderíamos denominar 
administração social”, em que  “o seu trabalho… tem mais 
a ver com a prática profissional indireta do que direta” 
(Ballestero, Viscarret e Úriz, 2013, p.133).

 De facto, esta tendência burocratizante da profissão 
de assistente social, determinada pela obrigatoriedade 
de cumprir regularmente procedimentos técnico-
administrativos, e que é hoje transversal a vários domínios 
interventivos, poderá potenciar práticas mecanicistas 
que releguem para um plano secundário a indispensável 
dimensão ética da prática profissional.

3. O Serviço Social junto das Pessoas Idosas: a 
intervenção emergencial em estruturas residenciais

A crise social e humanitária, decorrente da Pandemia de 
COVID-19, gerou fortes impactos em vários setores de 
atividade nos quais se inclui o trabalho dos assistentes 
sociais. A alteração radical do ritmo das vidas humanas 
configurou uma disrupção social planetária, que implica 
uma profunda reflexão acerca da continuidade da espécie 
humana, tal como a conhecemos. A par das alterações 
climáticas e fenómenos extremos subsequentes, de que 
é exemplo a crise pandémica trazida pela Covid-19, urge 
refletir sobre a atuação do Serviço Social perante estes 
desafios.

Uma das problemáticas marcantes e controversas coloca-
se ao nível da proteção das pessoas idosas, residentes 
em estruturas residenciais, que colocaram na ordem do 
dia a sua função na promoção e proteção deste grupo 
populacional. Tornou-se urgente e imperioso controlar o 
avanço de uma pandemia letal e, em simultâneo, pugnar 
por valores como a justiça social e o acesso aos direitos 
de grupos vulneráveis como as pessoas idosas.

Importa, por isso, centralizar o debate na atuação do 
Serviço Social em contexto de crise emergencial, assente 
em valores universais da existência, como a liberdade 
de escolha ou as relações humanas como fonte de 
crescimento pessoal, melhorando o ambiente social e 
planetário, num clima de medo e insegurança.

Para a contextualização da intervenção dos assistentes 
sociais nas estruturas residenciais para idosos, importa 
mencionar, que por norma, e numa vertente de atuação 
comunitária, estes profissionais integram-se nas 
denominadas instituições particulares de solidariedade 
social, nas quais “ (…) podem ter uma ação mais alargada, 
multisserviços, ou mais restrita e a ação do Serviço 
Social depende dessa conceção e organização. Estas 
habitualmente desenvolvem um conjunto de serviços 
alargado como lares, apoios domiciliários, centros de dia, 
programas e projetos” (Carvalho, 2014, p. 430). 

Deste modo, a função desta categoria profissional, 
permite-lhes estar na linha da frente da gestão de muitas 
das instituições que apoiam as pessoas idosas em regime 

 Julho 2021 // 77  



R
EV

IS
TA

 D
A

 E
SC

O
LA

  
SU

PE
R

IO
R

 D
E 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 /

 IP
Be

ja
 / 

IS
SN

 0
87

1-
54

32

de institucionalização, sendo que “ (…) Por vezes, o único 
técnico superior que existe é o assistente social e este 
tem a responsabilidade de gerir as respostas e ainda 
intervir diretamente com as pessoas idosas (Carvalho, 
2014, p. 430).

A formação em Serviço Social deve, por isso, preparar 
os futuros profissionais para importantes atributos 
profissionais de índole muito específica desta área do 
conhecimento e intervenção, por forma a concretizar 
o acesso aos direitos de uma faixa etária que manifesta 
índices preocupantes de pobreza e vulnerabilidade 
social, obstrutores de uma dimensão emancipatória 
e participativa, subjacente à sua qualidade de vida, 
enquanto maior grupo populacional em Portugal.

Esta dimensão interventiva, cidadã e política, deve 
concretizar-se mediante as funções que aos assistentes 
sociais são atribuídas nas ERPI´s, nomeadamente ao 
nível da direção de equipamentos e respostas sociais; 
coordenação de serviços e equipas; intervenção direta 
com a pessoa idosa e a sua família; intervenção indireta 
através do acompanhamento de situações sociais na 
comunidade; avaliação das necessidades da pessoa idosa 
e o desenvolvimento projetos na área da manutenção da 
qualidade de vida (Carvalho, 2014).

Perante este contexto, a questão impõe-se: como podem 
os assistentes sociais pugnar pelos direitos destas 
pessoas/cidadãs em contexto de uma crise emergencial 
da dimensão da pandemia de COVID-19? Atrevemo-
nos a mergulhar o nosso pensamento, naquelas que 
terão porventura sido as dúvidas e incertezas de tantos 
profissionais de serviço social que vivenciam esta 
situação. E a questão permanece, que competências se 
afiguram como essenciais numa intervenção social em 
crise?

Neste prisma, importa salientar a necessidade de atuar 
num quadro de referência que valoriza variadas dimensões 
no imediato, atendendo ao facto que a prática profissional 
diária, de muitos dos assistentes sociais, se desenvolve 
em contextos de contacto regular com indivíduos que se 
encontram numa crise. Cada indivíduo, grupo ou família 
passa por uma crise, e participa noutras, em diferentes 
momentos da sua vida. Uns podem preparar-se com as 
crises próprias, outros procuram ajuda para a família e 
amigos ou recorrem a profissionais para receber apoio 
profissional e emocional (Viscarret, 2009).

De um modo geral, a definição concetual de crise pode ter 
inúmeras interpretações, no entanto, um dos elementos 
que parece congregar uma maior consensualidade é 
a necessidade de uma resposta imediata, num curto 
espaço de tempo.

Esta exigência, colocada a muitos dos profissionais 
que trabalham com pessoas idosas, requer um sólido 
domínio de conceitos, princípios e estratégias acerca da 
atuação em crise, que permitam uma intervenção eficaz, 
pese embora seja maioritariamente consensual, que a 

resolução de uma crise não é realizada de um modo único 
e uniforme para todos os casos.

Na tentativa de definição do termo crise, socorremo-nos 
de Viscarret (2009) que menciona o pensamento de Du 
Ranquet ao relacionar a crise como um estado que coloca 
o individuo em choque, gerando uma situação de stress 
que requer uma mudança fora das respostas habituais do 
quotidiano.

Transpondo esta interpretação para a intervenção junto 
de pessoas idosas, num contexto como a pandemia de 
Covid-19, torna-se fundamental entender o estado de 
desorganização e desequilíbrio do funcionamento normal 
de um Ser Humano, quando confrontado com uma 
situação de emergência altamente ameaçadora.

Deste modo, as competências do assistente social devem 
afirmar-se pelos seguintes objetivos, que emergem 
do pensamento de Viscarret (2009), e que conferem  
importantes características à intervenção do assistente 
social:

i. Imediata, promovendo a interação entre o assistente 
social, a pessoa idosa e outros intervenientes, evitando 
respostas erróneas que possam agravar ainda mais a 
situação; 

ii. Breve, proporcionando uma avaliação da situação e 
dos recursos disponíveis, focalizada em oportunidades 
e pontos fortes da situação, reconhecendo que existem 
problemas e necessidades que devem ser trabalhados 
numa fase posterior; 

iii. Centrada e estruturada, permitindo uma apresentação 
e interpretação clara dos acontecimentos que estão 
na base da crise, considerando sempre que possível, 
a opinião e interpretação das pessoas idosas sobre as 
necessidades mais urgentes, tendo em vista os passos 
seguintes;

iv. Assente em contactos frequentes e de duração 
diversificada, que permitam tranquilizar e ajudar a 
organizar o pensamento das pessoas idosas e/ou 
familiares, bem como realizar pequenas avaliações da 
situação.

Com base nestes pressupostos, uma atuação em 
contexto emergencial implica que o profissional de 
Serviço Social dirija a sua ação às pessoas, famílias e 
grupos que se confrontam com um problema, o qual se 
sentem incapazes de resolver sem ajuda, progredindo 
esta situação para uma crise.

A atuação do assistente social, em contexto de uma 
emergência, e perante um grupo vulnerável como as 
pessoas idosas residentes em estruturas residenciais, 
deve conduzir a sua ação para as dificuldades de cada 
individuo, tentando colmatá-las. Ainda que casuística, 
breve e mais atenta ao “aqui e agora” do que à estrutura 
dos problemas, a intervenção em crise deve recair sobre 
os fatores psicossociais que desencadearam a crise 
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e posteriormente nos recursos existentes para a sua 
superação.

Parte-se aqui do pressuposto de valorização da pessoa 
idosa, para além da sua situação de fragilidade, e da 
rentabilização e procura de recursos internos e externos 
para superar a crise. Ao assistente social associam-
se também competências do foro relacional, como a 
capacidade de estabelecer uma relação de confiança, 
empatia, escuta ativa, muitas vezes com o predomínio 
da linguagem não-verbal sobre a comunicação verbal 
(Viscarret, 2009). 

Salienta-se igualmente que “a mediação social emerge, 
neste contexto, como uma nova forma de equacionar os 
problemas, transformados em conflitos, os serviços e o 
processo de intervenção junto da população idosa, num 
modo de agir refletido” (Carvalho, 2012, p. 117).

Impõe-se, assim, um agir profissional refletido dos 
assistentes sociais, que devem pugnar pela qualidade de 
vida e emancipação das pessoas idosas, numa sociedade 
da incerteza, em que hoje a espécie humana habita e que 
veio relevar a existência de um mundo em disrupção.

Conclusão

A abordagem realizada neste artigo permite enfatizar 
a necessidade de encontrar estratégias de atuação 
superadoras dos efeitos nefastos do isolamento 
físico e social, imposto à maioria das pessoas idosas 
institucionalizadas, que apresentam fortes impactos nas 
relações familiares, comunitárias e societárias.

A ameaça para a saúde pública, associada à pandemia 
de Covid-19 parece ter erguido grandiosas barreiras 
impactantes na qualidade de vida dos mais velhos, sendo 
urgente a adoção de medidas que sejam, em simultâneo, 
promotoras de segurança e valorização das redes sociais 
e humanas dos idosos.

Os assistentes sociais assumem um papel preponderante 
neste domínio, enquanto agentes de defesa dos 
direitos humanos das pessoas mais velhas, no seio das 
estruturas residenciais onde estas habitam em regime de 
institucionalização.

Também no plano formativo, as instituições de ensino 
superior que têm como missão a formação profissionais 
de serviço social, devem adotar uma postura critica, 
inovadora e disruptiva, que confira particular enfase à 
dimensão ética e deontológica, contribuindo para a (re)
organização do perfil profissional, sujeito muitas vezes 
a pressões institucionais e processos de tendência 
burocratizante, que não podem renunciar, em nossa 
opinião, a uma visão humanista e emancipatória dos 
processos de intervenção social.

Na sua dimensão de atuação em crise, o assistente 
social deve possuir um domínio técnico-científico e ético 
– politico, que lhe permita uma atuação qualificada em 
contexto de emergência social, que embora casuística, 
breve e mais atenta ao “aqui e agora”, não deve descurar 
a dimensão estrutural dos problemas, num modo de agir 
refletido e competente.
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RESUMEN

El personal sanitario se enfrenta frecuentemente a situaciones de vida y 
muerte, por lo que su trabajo puede llegar a ser física y emocionalmente 
agotador. El agotamiento, la baja autoestima, la despersonalización y el 
aislamiento profesional son sus principales características.

A estas cuestiones se une los efectos de la alerta sanitaria generada por la 
pandemia del coronavirus (COVID-19). El malestar psicológico en muchos/
as trabajadores/as se ha visto agravado, en especial el personal sanitario, 
porque tratan directamente con pacientes que padecen esta enfermedad 
incrementando el riesgo de contagio.

La incidencia del nuevo coronavirus SARS-Cov-2 plantea la necesidad no solo 
de actuar, sino también de prevenir desde el punto de vista sanitario, social y 
psicológico.  Para ello se ha realizado un estudio con el objetivo de conocer la 
prevalencia del burnout en personal sanitario de Huelva (España), así como las 
dimensiones de este problema (agotamiento emocional, despersonalización y 
baja realización personal) en un estado de pandemia, teniendo en cuenta una 
serie de variables sociodemográficas. 

Con los datos recogidos y analizados en la población mencionada, se 
plantea una propuesta formativa para actuar ante el burnout, abordando los 
determinantes causales de esta enfermedad profesional en un estado de 
pandemia.

PALABRAS CLAVE: COVID-19, formación, educación para la salud, burnout, 
personal sanitario.
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RESUMO

Os profissionais da saúde frequentemente enfrentam situações de vida 
ou morte, de modo que seu trabalho pode ser física e emocionalmente 
desgastante. Esgotamento, baixa autoestima, despersonalização e isolamento 
profissional são suas principais características. 

A essas preocupantes questões juntam-se, neste momento, os efeitos da 
alerta de saúde gerado pela pandemia do coronavírus (COVID-19), que agrava 
o desconforto psicológico em muitos trabalhadores, sendo o pessoal de saúde 
uma referência inevitável, pois trata diretamente com pacientes que sofrem 
desta doença e estão na primeira linha de batalha aumentando o risco de 
contágio.

A incidência do novo coronavírus SARS-Cov-2 levanta a necessidade não só 
de agir, mas também de prevenir desde o ponto de vista sanitário, social e 
psicológico. Para isso, foi realizado um estudo com o objetivo de conhecer a 
prevalência de burnout em profissionais de saúde em Huelva (Espanha), bem 
como as dimensões deste problema (exaustão emocional, despersonalização 
e baixa realização pessoal) em um estado de pandemia, tendo em conta conta 
uma série de variáveis sociodemográficas.

Com os dados coletados e analisados na referida população, estabelece-
se uma proposta de capacitação para combater o burnout, abordando os 
determinantes causais dessa doença ocupacional em estado de pandemia.

PALAVRAS-CHAVE: COVID-19, formação, educação em saúde, burnout, pessoal 
de saúde.

ABSTRACT

Healthcare workers face life and death situations and due to this, their work 
can be physically and emotionally exhausting. Fatigue, low self-esteem, 
depersonalization and professional isolation are their main characteristics. 
In addition to these factors, the effects of the SARS-CoV-2 health alert also 
contribute to this.  

The mental discomfort has been aggravated among many workers, specially 
health workers because they work directly with SARS-CoV-2 patients. It is 
important to act and also to prevent from the health, social and psychological 
point of view. In order to do that, a study has been designed to know the 
prevalence of the burnout among the health workers of Huelva (Spain) and also 
the dimensions of this issue (emotional exhaustion, depersonalization and low 
personal fulfilment) in the pandemic situation taking into account a group of 
sociodemographic variables. 

With all the data collected and analysed, an educational course is offered to 
face burnout and the determinants of this work-related disease during the 
pandemic. 

KEYWORDS: COVID-19, educational course, health education, burnout, 
healthcare workers.
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INTRODUCCIÓN

En el actual estado de pandemia han aumentado los 
factores que repercuten en el bienestar y la calidad de vida 
de las personas. Uno de ellos es la incidencia del estrés 
laboral que constituye uno de los riesgos psicosociales 
más importantes en la actualidad. Por eso uno de los 
principales retos de la educación para la salud deberá 
encaminarse hacia la identificación de los estresores 
presentes en el entorno laboral para poder prevenir y 
actuar simultáneamente mejorando el bienestar de 
quienes trabajan y de la organización (Aguado, Bátiz y 
Quintana, 2013, p. 270).

En la Carta de Ottawa (OMS, 1986) se redimensiona el 
concepto de salud expresando que “la salud se crea y se 
vive en el marco de la vida cotidiana, tanto en los centros 
de enseñanza, como de trabajo y de recreo”. Un ambiente 
inadecuado de trabajo puede desencadenar efectos muy 
negativos, siendo uno de ellos el llamado estrés laboral o 
burnout. 

Son muchas las profesiones que están sometidas a 
situaciones de estrés. En el contexto educativo este 
problema laboral se ha denominado malestar docente. Se 
comenzó a estudiar hace varias décadas (Esteve, 1995) 
y su persistencia se corrobora en la actualidad (Vértiz-
Osores, Vilchez-Ochoa, Vértiz-Osores, Damián-Núñez, 
Chico-Tasayco y Rodríguez-Fuentes, 2019; Gagnon, 
Huelsman, Kidder y Lewis, 2019). 

El término de burnout fue descrito por primera vez en 1975 
por Herbert Freudenberger, definiéndolo como un “estado 
de fatiga o frustración que se produce por la dedicación 
a una causa, forma de vida o relación que no produce el 
esperado refuerzo”. Según Freudenberger, las personas 
más dedicadas y comprometidas con el trabajo son las 
más propensas a padecer el burnout, especialmente las 
que trabajan en profesiones de ayuda. Otra condición para 
que ocurra este síndrome es el aburrimiento, la rutina 
y la monotonía en el trabajo, que aparecerían una vez 
perdido el entusiasmo inicial por el mismo, generalmente, 
después de un año del comienzo de la actividad laboral. 
Este autor describe como la persona con burnout se 
vuelve rígida, obstinada e inflexible, no se puede razonar 
con él/ella, bloquea el progreso y el cambio constructivo, 
porque eso significa otra adaptación. Su agotamiento le 
impide experimentar más cambios.

Las investigaciones que buscan una relación entre bajas 
laborales y burnout han sido de gran interés en el ámbito 
de la salud pública. Los niveles de insatisfacción que se 
generan pueden desembocar en absentismo y bajas 
laborales, por lo que también afecta a las instituciones 
(Gasparino, 2014). El estrés que se deriva de este contexto 
implica el desarrollo de problemas conductuales como 
burnout y otros problemas psicológicos de salud como 
ansiedad o depresión (Ortiz, Toro y Hermosa, 2019).

En este artículo se aborda la prevalencia de este problema 
en el personal de salud que se enfrenta frecuentemente 

a situaciones de vida y muerte, por lo que su trabajo 
puede llegar a ser física y emocionalmente agotador. El 
agotamiento, la baja autoestima, la despersonalización 
y el aislamiento profesional son sus principales 
características (Gil-Monte, 2005). 

A estas cuestiones preocupantes se unen en estos 
momentos los efectos de la alerta sanitaria generada 
por la pandemia del coronavirus (COVID-19), que agrava 
el malestar psicológico en muchos/as trabajadores y 
trabajadoras, siendo un referente inevitable el personal 
sanitario (García-Campayo, Puebla-Guedea, Herrera-
Mercadal y Daudén, 2016; Santamaría, Etxebarria, 
Rodríguez, Albóndiga-Mayor y Gorrochategui, 2020).  

Los estudios han demostrado que la población sanitaria 
es especialmente sensible a la repercusión de este 
problema, ya que tratan directamente con pacientes que 
padecen esta enfermedad y se encuentran en la primera 
línea de acción incrementando el riesgo de contagio. A 
esta situación laboral se añade la presión familiar y social 
generada en el estado de confinamiento (teletrabajo, 
tareas domésticas o seguimiento escolar de sus hijas e 
hijos) (García, 2020).

Todas estas cuestiones se agudizan en estos momentos 
por los efectos de una alerta sanitaria generada por una 
pandemia a partir de marzo de 2020 (COVID-19). Ello 
agrava el malestar psicológico en muchos/as trabajadores 
y trabajadoras, siendo un referente inevitable en esta 
temática el personal de salud (Santamaría, Etxebarria, 
Rodriguez, Albóndiga-Mayor y Gorrochategui, 2020).

ESTUDIO DEL MALESTAR PROFESIONAL COMO 
PROBLEMA DE SALUD 

Para abordar esta problemática en nuestro contexto 
se ha realizado un estudio con el objetivo de conocer la 
diferente prevalencia del burnout en hombres y mujeres 
que desempeñan su profesión en la sanidad pública de 
Huelva (Gago-Valiente, Mendoza-Sierra, Moreno-Sánchez, 
Arbinaga, Segura-Camacho,2021). 

Los objetivos generales de esta investigación han sido 
enfocados hacia dos finalidades. La primera era conocer 
la prevalencia del burnout en hombres y mujeres que 
desempeñan su profesión en asistencia especializada 
en la sanidad pública de Huelva (Andalucía, España), así 
como las dimensiones de este problema (agotamiento 
emocional, despersonalización y baja realización personal) 
en un estado de pandemia, teniendo en cuenta una serie 
de variables sociodemográficas. En segundo lugar, con los 
datos recogidos y analizados en la población mencionada, 
plantear una propuesta formativa que permita actuar 
para la prevención y manejo del burnout, abordando los 
determinantes causales de esta enfermedad profesional. 

Se ha realizado un estudio cuantitativo, descriptivo y 
correlacional con 4 categorías profesionales relacionadas 
con la salud, en dos centros de atención especializada 
de la sanidad pública de la ciudad de Huelva. La muestra 
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estuvo compuesta por profesionales del Complejo 
Hospitalario Juan Ramón Jiménez (Hospital Juan Ramón 
Jiménez y Hospital Vázquez Díaz), en la que había 22 
médicos varones y 106 mujeres; 30 enfermeros y 171 
enfermeras; 29 auxiliares de enfermería varones y 168 
mujeres, 57 celadores y 27 celadoras. Por otro lado, se 
seleccionaron profesionales del Hospital Infanta Elena, 
en cuya muestra había 50 médicos/as (30 varones y 16 
mujeres), 181 enfermeros, 99 enfermeras, 116 mujeres 
auxiliares de enfermería, 21 celadores y 19 celadoras. 

Los instrumentos utilizados para obtener la información 
han sido el MBI – HSS (Maslach & Jackson, 1998), el 
SWING (Geurts, Taris, Kompier, Dikkers, Van-Hooff & 
Kinnunen, 2005) y el GHQ-12 (Goldberg y Williams, 1988). 
Para la recogida de datos se tuvieron en cuenta variables 
sociodemográficas como son el sexo, edad, estado civil, 
paternidad/maternidad, profesión, tiempo de servicio, 
centro de trabajo y vivencia de momentos de contacto 
con alguna situación de SARS-CoV-2 en el entorno laboral. 
El trabajo de campo se realizó desde marzo hasta junio de 
2020.

Los datos del análisis de la información obtenida en nuestro 
estudio (Gago-Valiente, 2020) ponen de manifiesto que el 
personal de salud de Huelva afronta de forma positiva la 
situación a pesar del estado de pandemia. La prevalencia 
de burnout ha sido baja en ambos sexos (6% en mujeres 
y 17,5% en hombres). Esto no significa que hayan 
sido inmunes a la situación porque se ha evidenciado 
afectación en algunas dimensiones. Además, hay que 
destacar que se corrobora la dependencia entre la variable 
sexo con síndrome de burnout y sus dimensiones (p≤0,05 
en la prueba de Chi-cuadrado). 

Casi la mitad de la muestra de hombres y mujeres (>41% en 
ambos sexos) presenta un alto agotamiento emocional. Un 
promedio >40% en la muestra de hombres presenta una 
alta despersonalización y una incidencia semejante en la 
muestra de mujeres (>44%) presenta una alta realización 
personal. Un número similar de la población estudiada 
refleja posibles patologías psiquiátricas no psicóticas 
(47% ♀ y 45,5% ♂ ). También hay que destacar que se 
ratifica la dependencia entre las variables de interacción 
trabajo – familia con el padecimiento del burnout y la 
afectación de las dimensiones de agotamiento emocional 
y despersonalización (p≤0,05 en la prueba de Chi-
cuadrado). 

Por tanto, de la información obtenida se puede afirmar que 
la población estudiada reafirma el poder de las vivencias 
cotidianas y culturales. Se corrobora la dependencia 
entre las variables del estado civil, el contacto con una 
situación de SARS-CoV-2 en el entorno laboral y el sexo, 
con el padecimiento de burnout y con la afectación de sus 
dimensiones (p≤0,05 en la prueba de Chi-cuadrado). 

Los resultados también prueban la dependencia entre 
el estado civil y la categoría profesional con las posibles 
patologías psiquiátricas no psicóticas (p≤0,05 en prueba 
de Chi-cuadrado). Además, se confirma la dependencia 

entre la variable contacto con COVID-19 con estas posibles 
patologías (p≤0,05 en prueba de Chi-cuadrado).

Se ha constatado la dependencia entre las variables 
contacto con SARS-CoV-2 y burnout. El porcentaje de 
personas que presentan burnout y han tenido contacto 
con SARS-CoV-2 es mayor que el porcentaje de personas 
que han tenido contacto y no lo presentan. Las personas 
que han tenido contacto con personas afectadas por 
coronavirus presentan mayor porcentaje de afectación 
en la dimensión de alto agotamiento emocional y alta 
despersonalización, en contraposición, con las personas 
que no han tenido contacto que presentan mayor 
porcentaje de afectación en la baja realización personal. 

UNA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN FORMATIVA PARA 
ABORDAR EL BURNOUT

Teniendo en cuenta los resultados de este estudio 
que hemos descrito y la situación que ha provocado la 
pandemia del nuevo coronavirus SARS-Cov-2, que está 
poniendo en crisis el sistema de salud de España, se 
plantea la necesidad de actuar con todos los recursos 
posibles tanto sanitarios como sociales.

Se presentan orientaciones para realizar una propuesta 
de intervención formativa para la promoción de la salud de 
los/as profesionales de la salud, que en estos momentos 
necesitan el apoyo y refuerzo comunitario. Estas acciones 
para profesionales de salud no excluyen su aplicación y 
la importancia de futuras y necesarias intervenciones 
a otros grupos vulnerables como pueden ser jóvenes o 
personas mayores. 

Esta iniciativa se plantea considerando que hay que 
tener en cuenta también la atención por telemedicina 
y “organizar un sistema de prevención integral con 
monitoreo epidemiológico, pruebas de detección, 
intervención dirigida a grupos objetivos y su derivación 
para reducir el estrés psicológico y prevenir los problemas 
de salud mental” (Lozano-Vargas, 2020, p. 56). Todo ello, 
dentro de las estrategias de Educación para la Salud 
(Eps), que permitirá afrontar los desafíos de la salud y el 
bienestar en nuestro país. 

Llevar a cabo esta intervención requiere presentar una serie 
de actuaciones dirigidas al tratamiento y/o prevención del 
agotamiento emocional, la despersonalización y la baja 
realización personal que son las dimensiones afectadas 
que presenta la población estudiada.  

La propuesta de intervención se inicia teniendo en cuenta 
algunas recomendaciones recogidas por la Sociedad 
Española de Psiquiatría (2020), como son: favorecer e 
incentivar el contacto con la familia y amistades cercanas; 
enriquecer el acceso a la información valorando con 
precaución y controlando el tiempo de exposición a los 
medios de comunicación; motivar para pedir ayuda cuando 
sea necesario; utilización de ventilación emocional que es 
consiste en identificar las emociones propias reprimidas y 
expresarlas; autoobservación (emociones y sensaciones); 
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estrategias de regulación emocional; provisión de recursos humanos y materiales; reconocimiento 
profesional; aprender a planificar una rutina fuera del trabajo; compartir información constructiva; 
desarrollar el respeto a las diferencias; mantener el contacto con compañeros/as y buscar 
momentos de descanso.

Para la intervención del agotamiento emocional se plantea una secuencia de 8 sesiones impartidas 
por profesionales especialistas en la temática del contenido de cada de una ellas (Tabla 1). A 
continuación, se presenta el diseño general de las temáticas, la temporalización y los recursos 
básicos que se necesitan para cada actividad. 

La primera sesión tiene un carácter introductorio, planteando una toma de contacto con la temática 
que se va a abordar en la intervención. En cada una de las siguientes se trabajan distintos tipos de 
afrontamiento que se pueden llevar a cabo para el agotamiento emocional.

Tabla1. Estrategias a nivel grupal con repercusión individual

Parte de la etiología del agotamiento emocional es debida al entorno laboral; por eso hay que tener en 
cuenta que los centros de trabajo como organización tienen que llevar a cabo una serie de medidas 
paliativas. Las estrategias de intervención desde las organizaciones abarcan actuaciones desde la 
gestión administrativa hasta la humanización de los cuidados de los empleados/as. Algunas de ellas 
serían las siguientes: aumento de recursos humanos, provisión de recursos materiales, reducir la 
ratio profesional/paciente, revisión de la carga y equidad laboral y disminución de la burocratización 
(Gracia et al., 2018; Magdalena, Fernández y Roso, 2020; Gómez y Gómez, 2004).

Otra medida, en este caso a nivel individual, sería el apoyo psicosocial. En ocasiones, si la persona 
presenta un fuerte agotamiento emocional, puede precisar también una intervención personalizada. 
Sobre este aspecto una orientación que se puede considerar es sobre los tipos de terapias 
fundamentales para la intervención psicosocial. Una vez realizado el diagnóstico en concreto de la 

Fuente: 
Gracia et al., 

2018; Magdalena, 
Fernández y Roso, 

2020; Gómez y 
Gómez, 2004.
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Fuente: 
Carrasco, de la 
Corte y León, 
2010; Gracia et al., 
2018; Magdalena, 
Fernández y Roso, 
2020. 

persona a tratar, se determinarían acciones más específicas y la secuencia de intervención de las 
mismas. Algunas acciones que recomendamos extraídas del trabajo realizado por Sarrión y Roldán 
(2020), que tiene como características el entrenamiento de habilidades técnicas, comunicativas e 
interpersonales, además de terapia cognitiva-conductual y ocupacional.

Se propone que estos tratamientos serán llevados a cabo preferentemente por un/a Graduado/a en 
Psicología que será quien determine qué intervención aplicar en función de su juicio clínico y de las 
características concretas de la persona que atiende.

Para la intervención sobre la alta despersonalización se presentamos estrategias grupales desde la 
organización e individuales atendiendo a las características personales. 

Para trabajar con el grupo serían 8 sesiones, que van desde los planteamientos conceptuales sobre 
la despersonalización hasta la intervención sobre la misma (Tabla 2). Cada una de estas sesiones 
tendrán una duración aproximada de una hora y se concluye con una valoración sobre los talleres a 
través de la aplicación de un cuestionario.

Tabla 2. Estrategias a nivel grupal con repercusión individual
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Para abordar la despersonalización a nivel grupal y desde la organización pueden llevarse a 
cabo una serie de acciones como son potenciar el aumento de la autonomía, de la motivación y 
engagement a través del asesoramiento; proporcionar formación y capacitación de profesionales 
de salud; fomentar su participación en la toma de decisiones; potenciar la participación profesional 
en la renovación de conocimientos y acciones relevantes; y realizar actividades para mejora de la 
comunicación entre supervisor/a-empleado/a (Gómez y Gómez, 2004).

Estas acciones las tomamos como guía de intervención en los casos detectados en este estudio. 
Las estrategias serán aplicables en las ocasiones en las que la persona presente una fuerte 
despersonalización y pueda precisar, además de las actuaciones mencionadas anteriormente, una 
intervención individual de apoyo psicosocial.

Siguiendo con la secuencia de actuaciones sobre las dimensiones del burnout, es necesario 
abordar la baja realización personal presente en un número importante de los/as profesionales 
participantes en el estudio. 

Entre las estrategias a nivel grupal, se plantea una secuencia de 6 sesiones con características 
organizativas similares a las planteadas anteriormente para las otras dimensiones, pero con 
contenido específico para la variable “realización personal” (Tabla 3).

Tabla 3. Estrategias a nivel grupal con repercusión individual

Fuente: 
Carrasco, de la 

Corte y León, 
2010; Gracia et al., 
2018; Magdalena, 

Fernández y Roso, 
2020.

Siguiendo la intervención a nivel organizacional se plantean una serie de acciones encaminadas 

a desarrollar la capacitación personal y profesional de las personas como son las siguientes 

(Carrasco, de la Corte y León, 2010; Gómez y Gómez, 2004):

- Aumento de la autonomía, motivación y engagement a través del asesoramiento.

- Fomento de la participación profesional en la toma de decisiones.

- Formación y capacitación de profesionales.

- Potenciación de la participación profesional en la renovación de conocimientos.

- Mejora de la comunicación entre supervisor/a-empleado/a.
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A estas acciones hay que añadir, como han puesto de manifiesto otros estudios realizados (Alonso, 

2020; Sarrión y Roldán, 2020), la importancia que tiene la comunicación en las organizaciones para 

atajar este problema.

Para potenciar la valoración de la realización personal puede ser necesaria la intervención 

individual de apoyo psicosocial para la mejora de la autoestima que es fundamental para generar 

una actividad profesional eficiente. También es importante trabajar la generación de motivación, 

creatividad y empoderamiento personal. Todas estas acciones contribuirían a los buenos resultados 

profesionales con los efectos sobre la autorrealización personal.

Para finalizar hay que señalar que dentro de los planteamientos de la promoción de la salud se 

puede llevar a cabo una serie de acciones preventivas de burnout que se describe en la tabla 4.

Tabla 4. Estrategia formativa

Fuente: 
Carrasco, de la 
Corte y León, 
2010; Gracia et al., 
2018; Magdalena, 
Fernández y Roso, 
2020.

En definitiva, estas actuaciones preventivas para las tres dimensiones del burnout que son el alto 

agotamiento emocional, alta despersonalización y baja realización personal serían las siguientes 

(ver Tabla 5):
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Tabla 5. Actuaciones preventivas desde la organización

Fuente: 
Carrasco, de la Corte 
y León, 2010; Gómez 

y Gómez, 2004.

CONCLUSIONES

En el estudio que se describe en este artículo se demuestra que la prevalencia de personas con 
burnout en los hospitales públicos de Huelva (Andalucía, España) ha sido baja. Sin embargo, la 
incidencia de la afectación de algunas de las dimensiones del síndrome sí que ha sido media-
alta, llegando en algunos casos a manifestarse en la mitad de la población, concretamente en el 
agotamiento emocional y en la despersonalización.

Después de conocer los determinantes que conforman el burnout en el personal de salud de Huelva 
(Andalucía, España), se plantea una guía de propuesta pedagógica para prevenir, paliar y mejorar 
los problemas detectados. Estas propuestas son el resultado de una revisión sistemática de las 
propuestas formativas relacionadas con las variables afectadas. 

Con estos planteamientos se ha cumplido el objetivo de diseñar de un programa de intervención 
y/o prevención para implantarlo en los colectivos que han participado en el estudio realizado y que 
presentan variables afectadas. 
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Como se estable en la Declaración de Yakarta sobre 
la promoción de la salud en el siglo XXI (OMS, 1997), la 
formación es una valiosa inversión, porque acelera el 
progreso hacia una alianza mundial para la mejora de la 
calidad de vida de todas las personas.

En definitiva, en este trabajo se pone de manifiesto que 
con esta propuesta formativa se refuerza el potencial de la 
educación como un factor determinante en la promoción 
de la salud, aportando orientaciones para prevenir y 
actuar ante el malestar profesional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguado, J.I., Bátiz, A. y Quintana, S. (2013). El estrés en personal 
sanitario  hospitalario: estado actual. Medicina y Seguridad 
del Trabajo, 59(231), 259-75. https://dx.doi.org/10.4321/S0465-
546X2013000200006/

Alonso, M.S. (Mayo de 2020). Revisión teórica sobre recursos 
para prevenir el síndrome de Burnout. En J.J. Castillo, VI 
Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. 
Simposio llevado a cabo en el VI Congreso Internacional  e n 
Contextos Clínicos y de la Salud, Murcia, España.

Carrasco, A.M., de-la-Corte, C., y León, J.M. (2010). Engagement, 
un recurso para optimizar la salud psicosocial en las 
organizaciones y prevenir el burnout y estrés  laboral. Revista 
Digital de Salud y Seguridad en el Trabajo, 1, 1-22.

Esteve, J.M. (1995). Los profesores ante el cambio social. Madrid: 
Narcea.

Freudenberger, H.J. (1975). The staff burnout syndrome in 
alternative institutions. Psychotherapy Theory Research 
Practicing. 12 (5), 72–83. 

Gagnon, S.G., Huelsman, T.J., Kidder-Ashley, P., y Lewis, A. 
(2019). Preschool student–teacher relationships and teaching 
stress. Early Childhood Education Journal, 47(2), 217-25. DOI: 
10.1037/h0086411

Gago-Valiente, F.J. (2020). Aprendiendo a cuidar. Análisis desde 
la perspectiva de género de los determinantes del burnout para 
mejorar el bienestar del personal de salud de Huelva. (Tesis 
doctoral). Universidad de Huelva. https://doi.org/10.1007/s10643-
018-0920-z

García-Campayo, J., Puebla-Guedea, M., Herrera-Mercadal, 
P. y Daudén, E. (2016). Desmotivación del personal sanitario y 
síndrome de burnout. Control de las situaciones de tensión. La 
importancia del trabajo en equipo. Actas Dermo-Sifiliográficas, 
107(5), 400-6. Recuperado de http://hdl.handle.net/10272/19421 

Gago-Valiente, F.-J.; Mendoza-Sierra, M.-I.; Moreno-Sánchez, 
E.; Arbinaga, F.; Segura-Camacho, A. (2021). Esgotamento 
emocional, despersonalização e saúde mental em enfermeiras 
de Huelva: um estudo transversal durante a pandemia de SARS-
CoV-2. Int. J. Environ. Res. Public Health, 18, 7860. https://doi.
org/10.3390/ijerph18157860

García, C. (2020). Las madres de menores que teletrabajan 
son las que más estrés soportan en el confinamiento. 
Recuperado de https://elpais.com/elpais/2020/05/06/mamas_
papas/1588747482_017346.html. DOI: 10.1016/j.ad.2015.09.016

Gasparino, R.N. (2014). Burnout syndrome in the nursing team of 
a teaching hospital. Cogitare de Enfermagem,19(2), 210-16.

Geurts, S., Taris, T.W., Kompier, M.A.J., Dikkers, J.S.E., Van-Hooff, 
M.L.M., & Kinnunen, U.M. (2005). Workhome interaction from a 
work psychological perspective: Development and validation of 
a new questionnaire, the SWING. Work & Stress, 19(4), 319-39. 
Doi: 10.1080/02678370500410208

Gil-Monte, P.R. (2005). El síndrome de quemarse por el trabajo 
(burnout): una enfermedad laboral en la sociedad del bienestar. 
Madrid, España: Pirámide. 

Goldberg D., y Williams P. (1988). User’s guide to the general 
health questionnaire. Berkshire: NFER-Nelson.

Gómez, S.X., y Gómez, I.C. (2004). Síndrome de burnout: 
intervención cognoscitiva conductual. Pensamiento psicológico, 
3, 25-40.

Gracia, R.M., et al. (2018). Aplicación de un programa de 
mindfulness en profesionales de un servicio de medicina 
intensiva. Efecto sobre el burnout, la empatía y la  
autocompasión. Medicina intensiva, 43 (4), 207 – 16.

Lozano-Vargas, A. (2020). Impacto de la epidemia del Coronavirus 
(COVID-19) en la  salud mental del personal de salud y en la 
población general de China. Revista de Neuro-Psiquiatría, 83(1), 
51-6.

Magdalena, J.M., Fernández, C., & Roso, L. (Mayo de 2020). La 
prevención de Burnout en el ámbito laboral sanitario. En J.J. 
Castillo, VI Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la 
Salud. Simposio llevado a cabo en el VI Congreso Internacional en 
Contextos Clínicos y de la Salud, Murcia, España.

Maslach, C., & Jackson, S.E. (1982). Maslach Burnout Inventory 
manual (3ªed.). Palo Alto, California: Consulting Psychologists 
Press. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (1986). Carta de Ottawa 
para la promoción de la Salud. Conferencia Internacional sobre 
la Promoción de la Salud: Hacia un nuevo concepto de la Salud 
Pública, Ottawa. 

Organización Mundial de la Salud (OMS) (1997). Declaración de 
Yakarta. Conferencia Internacional sobre la Promoción de la 
Salud en el siglo XXI, Yakarta.

Ortiz, V.G., Toro, L.E.P., y Hermosa, A.M. (2019). Riesgos para 
la salud de profesores universitarios derivados de factores 
psicosociales laborales. Universitas Psychologica, 18, 1-15. 

Santamaría, M.D., Etxebarria, N.O., Rodriguez, I.R., Albondiga-
Mayor, J.J., y Gorrochategui, M.P. (2020). Impacto psicologico 
del COVID-19 en una muestra de profesionales sanitarios 
españoles. Revista de psiquiatría y salud mental. Doi: 10.1016/j.
rpsm.2020.05.004

Sociedad Española de Psiquiatría (2020). Cuidando la salud 
mental del personal sanitario. Recuperado de http://www.sepsiq.
org/file/InformacionSM/SEP%20COVID19-Salud%20Mental%20
personal%20sanitario.pdf

Sarrión, E., y Roldán, E. (Mayo de 2020). Estrés laboral: diseño 
de un programa de intervención psicosocial. En J.J. Castillo, 
VI Congreso Internacional en Contextos Clínicos y de la Salud. 
Simposio llevado a cabo en el VI Congreso Internacional en 
Contextos Clínicos y de la Salud, Murcia, España.

Vértiz-Osores, J.J., Vílchez-Ochoa, G.L., Vértiz-Osores, R.I., 
Damián-Núñez, E., Chico Tasayco, H., y Rodríguez-Fuentes, A. 
(2019). Malestar docente: reflexiones frente al bajo rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. Propósitos y 
Representaciones, 7(3), 273-86. http://dx.doi.org/10.20511/
pyr2019.v7n3.387

 Julho 2021 // 91  



R
EV

IS
TA

 D
A

 E
SC

O
LA

  
SU

PE
R

IO
R

 D
E 

ED
U

C
A

Ç
Ã

O
 /

 IP
Be

ja
 / 

IS
SN

 0
87

1-
54

32

Promoção do envelhecimento ativo de pessoas idosas  numa universidade senior 
durante o confinamento da pandemia (COVID-19) 

Active ageing promotion of elderly people at a Senior University during pandemic 
(COVID-19) confinement

Promoción del envejecimiento activo de las personas mayores en una universidad 
senior durante el confinamiento pandémico (COVID-19)

Daniela Filipa Pereira 1
danielafepereira@gmail.com
ORCID: 0000-0001-8240-2465 

Maria Cristina Faria 1
mcfaria@ipbeja.pt
ORCID: 0000-0003-0839-8036

Catarina Isabel Cerol 1
jcatarina.cerol@gmail.com
ORCID: 0000-0003-0492-7551 

1 Observatory of the Dynamics of Ageing in Alentejo
Polytechnic Institute of Beja, Beja, Portugal

Resumo

Em 10 de março de 2020, a evolução da pandemia (COVID-19) obriga ao 
confinamento de idosos e as Universidades Seniores foram forçadas a encerrar 
os seus serviços presenciais. O presente estudo teve como objetivo compreender 
a situação dos idosos de uma Universidade Sénior do Alentejo na era COVID-19, 
entre o confinamento e a reabertura, de março a julho de 2020, e propor 
alternativas. Como se pretendia investigar e intervir de acordo com os resultados 
obtidos, optou-se pela metodologia do projeto de investigação-ação. Para tanto, 
foram realizadas pesquisas com onze professores e vinte e um alunos (por meio 
da plataforma google forms), entrevistas com cinco alunos (por telefone) e 
dois técnicos especialistas (por meio da plataforma zoom). Verificou-se que os 
professores não estavam disponíveis (até julho de 2020) para ministrar aulas a 
distância (via zoom). Entrevistas com alunos mostraram que eles também não 
tinham interesse em frequentar aulas a distância. As aulas já estavam disponíveis 
na “plataforma RUTIS”, na qual não eram regulares, preferindo os idosos as 
atividades desenvolvidas através do Facebook / WhatsApp / email. Observou-se 
que os interesses centraram-se no desenvolvimento de atividades relacionadas 
com o convívio, culinária, jardinagem, atividade física e literatura. Nesse sentido, 
foi desenvolvido um site denominado “Seniors em Época COVID-19” (https://
senioresemtempos.wixsite.com/website), que envolveu e contou com a 
colaboração de alunos(as) seniores ao longo do processo de construção. Este site 
teve como principal objetivo evidenciar os interesses dos alunos (as) e partilhar o 
cumprimento das suas tarefas durante o período de Confinamento / Reabertura, 
ao mesmo tempo que informa os idosos sobre a situação pandémica do COVID-19.

Palavras-chave: Estudantes Seniores, Universidade Senior, Envelhecimento Ativo, 
Confinamento, Pandemia COVID-19
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Abstract

On March 10, 2020, the evolution of the pandemic (COVID-19) forced the confinement 
of elderly people and Senior Universities were forced to close their face-to-face 
services. The present study aimed to understand the situation of the elderly at one 
Alentejo Senior University in the COVID-19 era, between confinement and reopening, 
from March to July 2020, and to propose alternatives. As it was intended to 
investigate and intervene according to the results obtained, we opted for the action 
research project methodology. For this purpose, surveys were conducted with eleven 
teachers and twenty-one students (through the google forms platform), interviews 
with five students (by telephone call) and two specialists’ technicians (through the 
zoom platform). It was found that teachers were not available (until July 2020) to 
teach distance classes (via zoom). Interviews with students showed that they were 
also not interested in attending distance classes. The classes were already available 
on the “RUTIS platform”, in which they were not regular, preferring the activities 
developed through Facebook/WhatsApp/email. Interests were focused on developing 
activities related to socializing, cooking, gardening, physical activity and literature. 
In this sense, a website called “Seniors in COVID-19 Epoch” was developed (https://
senioresemtempos.wixsite.com/website), which involved and had the collaboration 
of senior students throughout the construction process. This website had the main 
objective of highlighting the interests of students and sharing the accomplishment 
of their tasks during the period of Confinement/ Reopening, at the same time as 
providing information to seniors the COVID-19 pandemic situation.

Keywords: Senior Students, Senior University, Active Ageing, Confinement, COVID-19 
pandemic

Resumen

El 10 de marzo de 2020, la evolución de la pandemia (COVID-19) obliga al encierro de 
las personas mayores y las Universidades para Mayores se vieron obligadas a cerrar 
sus servicios presenciales. El presente estudio tuvo como objetivo comprender la 
situación de los ancianos en una Universidad Mayor del Alentejo en la era COVID-19, 
entre el confinamiento y la reapertura, de marzo a julio de 2020, y proponer 
alternativas. Como se pretendía investigar e intervenir en función de los resultados 
obtenidos, optamos por la metodología de proyectos de investigación acción. Para 
ello, se realizaron encuestas a once profesores y veintiún estudiantes (a través de la 
plataforma de formularios de google), entrevistas a cinco estudiantes (por llamada 
telefónica) y dos técnicos especialistas (a través de la plataforma de zoom). Se 
encontró que los profesores no estaban disponibles (hasta julio de 2020) para impartir 
clases a distancia (a través de zoom). Las entrevistas con los estudiantes mostraron 
que tampoco estaban interesados en asistir a clases a distancia. Las clases ya estaban 
disponibles en la “plataforma RUTIS”, en la que no eran regulares, prefiriendo las 
actividades desarrolladas a través de Facebook / WhatsApp / correo electrónico. Los 
intereses se centraron en desarrollar actividades relacionadas con la socialización, 
la cocina, la jardinería, la actividad física y la literatura. En este sentido, se desarrolló 
un sitio web denominado “Seniors in COVID-19 Epoch” (https://senioresemtempos.
wixsite.com/website), que involucró y contó con la colaboración de estudiantes senior 
durante todo el proceso de construcción. Este sitio web tuvo como objetivo principal 
resaltar los intereses de los estudiantes y compartir el cumplimiento de sus tareas 
durante el período de Confinamiento / Reapertura, al mismo tiempo que brindaba 
información a los adultos mayores sobre la situación de la pandemia del COVID-19.

Palabras clave: Estudiantes ancianos, Universidad para mayores, Envejecimiento 
activo, Confinamiento, Pandemia de COVID-19
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Introduction

When the risk of the COVID-19 pandemic in Portugal 
was confirmed in March 2020, institutions that promote 
the development and well-being of the elderly (Senior 
Universities, Day Centers and Projects) closed their doors, 
sending the elderly into confinement at home. The world 
was not prepared for this pandemic. There has been no 
memory of anything like it since the Spanish Flu killed 
millions and closed the economy 100 years ago. The 
Portuguese political power considered it evident that the 
restrictions had to be more demanding and take longer in 
time for those who are older. 

The relevance of the health discourse on the need to 
adopt a set of measures for the prevention and protection 
of groups at risk of infection made other dimensions 
of people’s lives disappear, in particular, mental health 
(Serafini et al., 2020) and interpersonal relationships. 

In view of the emphasis on physical health, there is a 
need to assess what are the psychological effects that 
isolation can trigger, since among the stress factors, such 
as isolation itself, fear of being contaminated, boredom, 
insufficient information, the financial situation, and 
frustration due to the uncertainty of when the situation 
will be controlled (Pereira, Oliveira, Costa, Bezerra, 
Pereira, Santos & Dantas, 2020). Social support emerges 
as a protective factor for the elderly, being even more 
demanding in times of pandemic. However, the elderly 
were forced to distance themselves physically and 
socially, and this isolation had consequences in the short, 
medium and long term (Santos, Brandão & Araújo, 2020).

Despite the confinement decreed, many Portuguese 
institutions have not abandoned their elderly. Keeping 
in touch at a distance and making use of the means and 
tools at their disposal, they have reinvented themselves to 
face the adversities of the COVID-19 pandemic era. Indeed, 
they were attentive and made efforts to meet the needs 
and problems of the fear of the virus and disease caused 
by SARS-CoV-2, loneliness and isolation of the elderly. 
Senior universities were one of those examples in which 
the affable atmosphere and the network of proximity 
already established. This network of knowledge worked 
as a support to face the diversity of unusual situations in 
contemporary life. The support network surpassed the 
physical barrier and extended to each senior’s home. In 
this paper we present the case of a project developed at a 
Senior Portuguese University in Alentejo.

A research project was designed and structured in 
three parts: theoretical framework; empirical study; and 

proposal for an intervention project called “Seniors in 
COVID-19 Epoch” which has as main objective to promote 
the well-being and active ageing of older people.

1 Active and healthy ageing in the community

The European Union and Committee of the Regions 
(Andor, Bresso & Sedmak, 2011) argue that it is necessary 
to know how to involve and make senior citizens more 
participatory in society, as actors in their own development. 
Research has shown how quality of life, well-being, and 
the maintenance of mental, physical and social qualities 
are directly related to the performance of meaningful and 
rewarding occupations (Carvalho & Dias,2011). This view 
of ageing draws attention to the relevance of older people 
to be understood as “people to be developed” and not as 
“people to be solved”.

The World Health Organization (WHO, 2002) went further 
when it came up with the concept of active ageing, as 
the “process of optimizing opportunities for health, 
participation and safety, in order to increase the quality 
of life during ageing”. On the other hand, studies show 
that quality of life, well-being, and maintenance of mental 
qualities are directly related to social activity, living 
together, feeling integrated and useful in the family and 
the community (Carvalho & Dias, 2011, Faria, 2020).

From the perspective that ageing can be a positive 
experience, synonymous with a longer life and 
accompanied by continuous opportunities for health, 
participation and security, the World Health Organization 
(WHO, 2002) allows a different view of ageing. Active 
ageing, thus presented, implies participation and 
involvement in the various social, cultural, economic, 
civil and spiritual issues, and not only the ability to be 
physically active or to be part of the workforce, this new 
way of understanding and looking at aging emphasizes the 
importance of people realizing their potential to promote 
their well-being and, above all, their quality of life (Ribeiro 
& Paúl, 2011; Faria, Ramalho, Nunes & Fernandes, 2020).

According to the Manual of Good Practices in Portugal 
(Fonseca, 2018), the concept of age in place is guided 
by the social responsibility of protecting the elderly 
population, namely those who are vulnerable, thus taking 
into account the will of the elderly to grow old in their 
family and community context, for as long as possible 
and independently and autonomously, in good health 
and benefiting from social support, which provides them 
with the opportunity to maintain social interaction and 
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access to various services  (Fonseca, 2018). Investing in 
“Ageing in place” means developing the ability to continue 
to live at home and in the community over time, safely 
and independently, as you get older (Gonçalves, Martins, 
Guedes, Cabral-Pinto & Fonseca, 2006). 

However, adequate housing and the opportunity to access 
community and social services have a high level of positive 
influence on the independence and quality of life of elderly 
people, that is, so that they can stay in their homes as long 
as possible, in order to bring together conditions of safety, 
comfort, privacy and autonomy (Machado & Medina, 2012).

2 Educational opportunities for the elderly

Older people in the 21st century have a greater availability 
of free time that allows them to invest on a personal level. 
Educational opportunities for the elderly appeared in 
the 1970s, in order to respond to the growing population 
ageing. We can consider two major models of organization 
of Universities of the Third Age worldwide, the French 
model and the English model (Fernández-Ballesteros, Izal, 
Montorio, González & Díaz,1992). The first is promoted by 
formal universities, granting certification and with well-
paid teachers, and the second is based on non-profit 
associations or self-organized groups that favor non-
formal learning and volunteering. In Portugal, during the 
First Republic, Popular Universities were created, and in 
the second half of the 1980s, the first Universities were 
created for the Third Age. The first institution was founded 
on the principles of culture and education and based on 
positive values of the image of the elderly, understood 
as a person with skills, who can be useful to society and 
contribute to its development. Third Age Universities 
or Senior Universities represent a preventive strategy of 
isolation and loneliness. For this purpose, inclusive spaces 
were created for leisure, socializing and the promotion 
of health and well-being, enabling successful, healthy, 
productive and active ageing. The elderly are faced with 
different training offers that include activities such as 
music, mathematics, literature, plastic arts, health and 
well-being, information and communication technologies 
and tourism. With the passing of time, the proliferation of 
these institutions gave rise to the Association Network of 
Universities of the Third Age, which is a Private Institution 
of Social Solidarity and Public Utility whose main goal is 
to support the community for seniors, nationally and 
internationally. 

The RUTIS (Portuguese Association Network of Universities 
of the Third Age) is a Private Institution of Social Solidarity 

and Public Utility to support the community and senior 
citizens, nationally and internationally. The RUTIS currently 
has 305 Universities of the Third Age as members, 
45,000 senior students and 5,000 volunteer teachers 
at Senior Universities. The main objectives of RUTIS are 
the promotion of active ageing and the enhancement of 
Senior Universities.

3 Methods

In a continuous, systematic and empirically grounded 
attempt to improve practice, this study is framed in a case 
study action-research methodology. Given the reality of 
the students at a Senior University (Alentejo, Portugal) 
having suddenly interrupted their activities and routines, 
it made perfect sense to support them at this stage of 
their lives. Therefore, this research presents the following 
question as a starting point: “What could be done to 
promote active ageing during the COVID-19 pandemic?” In 
order to intervene, it was necessary to understand how 
the elderly were experiencing the pandemic situation and 
the interruption of senior university activities. But also to 
identify his or her interests and how the institution could 
support. We considered the period of confinement (March) 
until reopening (July).

3.1. Participants

The number of students at the senior university will vary 
over time. Generally, the students are aged between 
65 and 85 years old, the majority are married and 
have attended or completed elementary or secondary 
education. The teachers are aged between 30 and 80 
years and the majority are married and have an academic 
degree. The motivations that lead students to attend the 
institution are related to three main reasons: to occupy 
their free time, acquire new knowledge and meet new 
people. Their students’ personal interests focus on fields 
of technology, walking, tourism, sharing experiences, 
recreational activities, stories, dances, traditional games, 
and sports.

In this study only a total of thirty-nine individuals were 
involved. This investigation was conducted with eleven 
teachers (five men and six women aged between thirty 
and eighty years old; most are married and have an 
academic degree), twenty-six senior students and two 
technicians. Five students participated in the interview 
(three women and two men aged between sixty-five and 
eighty-five years old, attended/completed elementary 
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education or hold an academic degree, and the majority 
are widowed). For the evaluation of the website, twenty-
one students were registered (fifteen women and six men, 
aged between sixty-five and eighty years old, most are 
married and attended or completed secondary education).

3.2. Material

Data collection was carried out through a questionnaire 

applied to teachers, a questionnaire applied to students 

and two interviews carried out to the institution’s 

technicians. The respective script for each instrument 

used has been carried out.

The questionnaire carried out for teachers was intended 

to collect data on the learning methodologies used by 

teachers in the classroom and whether they were available 

to teach classes online, during the COVID-19 pandemic 

period. 

Three semi-directed interviews were purposely conceived 

for this investigation. The interview with students was 

intended to collect data on their views on attending online 

classes during the COVID-19 pandemic. The interview with 

the technical coordinator of the Senior University aimed 

to identify classroom strategies, through online platforms 

and understand how relationships with students are 

established. The interview with the representative of 

the City Council aimed to identify classroom strategies, 

through online platforms and understand how 

relationships with students are established.

Evaluation questionnaire applied to students (through 

the google forms platform) on the “Seniors in COVID-19 

Epoch” website had the general objective of evaluating 

the experience of browsing the website. In particular, 

we tried to find out if the students had internet access 

at home, if they were well informed about the protection 

measures against COVID-19, if they consulted the website 

and considered it well organized and easy to access, 

if they had already shared it on the Internet, which 

website dimensions are preferred, and what activities 

they had done at home. In order to involve students in 

the construction and development of the website, they 

were asked to provide their opinion on the structure of 

the website and to make suggestions for its potential 

improvement.

3.3 Procedure

Data collection was carried out between April and 

July 2020. Surveys were conducted by questionnaire 

with teachers and students (through the google forms 

platform) and interviews with students (by telephone call) 

technical coordinator and councilor of the City Council 

(through the zoom platform). The descriptive statistics 

analysis of the data obtained was performed through the 

program IBM SPSS Statistics 20. Content analysis was 

used for the qualitative analysis of the open questions 

performed in the interview.

4 Results

Based on the data obtained, it was observed that the 
majority of the surveyed teachers (73%) were not 
available at the time to teach classes via Zoom, while 
(27%) demonstrated to be available to do so. In particular, 
they valued physical contact with students, as shown in 
the following answer: “I prefer contact in class, given the 
relationship that is necessary to establish with students, 
taking into account the recreational characteristics that 
the initiative provides globally and the importance of the 
learning environment presence for all participants.”

The interview applied to the students showed that the 
interviewees were afraid of the situation of COVID-19 and 
felt that this fact had an influence on their psychological 
health. To cope with the situation, they invest in hobbies 
as a strategy to abstract themselves from this reality. At 
the physical level, they highlighted muscular pain. 

As far as the subject of online classes is concerned, 
respondents stated that they were not interested in 
taking distance classes. They were not available for 
virtual education or training through the Zoom platform. 
They justified that most of the classes they attended are 
inherently practical, so it would not make sense to have 
those classes via Zoom. Due to the situation that was 
experienced with COVID-19, they showed some fear in 
resuming the face-to-face classes soon.

According to the interview with the representative of 
the City Council, despite the physical distance, from the 
beginning there was a close contact with the students 
by the WhatsApp group and by telephone calls, an online 
application or through personal relationships between 
some students. She considers that students did not 
feel the need to return to classes, but rather to their old 
routines that favor empathy and affinity between students 
and teachers.
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In terms of technologies, she considers that most students 
have mastered the tools of Word, Facebook, WhatsApp 
and some more, due to computer classes. Some attended 
online classes, through the “RUTIS Network”. She also 
stressed the importance of seniors in society as active 
and participatory people.

The Technical Coordinator of the Senior University 
evidenced the continuous communication between 
the students during the COVID-19 pandemic, through 
telephone calls, via online, through the group on the 
WhatsApp application and by e-mail, where the students 
showed that they felt the need to go back to school.

Throughout the confinement, the Technical Coordinator 
had no difficulties in communicating with students and 
teachers and a pleasant relationship was maintained. 
Regarding technologies, students know how to get on 
the internet, use email, Facebook and WhatsApp. In his 
opinion, it was not possible to teach classes through an 
online platform, due to the fact that there is no adhesion 
on the part of the teachers and the students. Although 
some are available, most students think they should 
have been previously prepared, which can be a point to 
be explored in computer classes in the future. In view of 
the COVID-19 pandemic situation, the expert considers 
that the learning carried out through technological tools 
must be rethought, as well as the choice of the type of 
knowledge to be transmitted, the definition of pedagogy, 
and new teaching methodologies to be used under these 
circumstances.

In view of the results obtained, it was considered that the 
students were able to communicate at a distance and 
this opportunity could not be missed at a time when the 
virtual world seemed to be safe. Thus, taking into account 
their interests and suggestions, students were involved 
in the construction of their senior platform, a website 
project called “Seniors in COVID-19 Epoch” (https://
senioresemtempos.wixsite.com/website). 

The website was developed in several areas of action: 
Promote subjective well-being; Stimulate access to new 
technologies; Stimulate the development of skills in 
several areas; Inform about covid-19; and Health literacy.

This website emerged from the students’ interests and 
sought to be appealing to the sharing of tasks, information 
and experiences lived during the period of confinement/
reopening. We can find five main spaces for sharing 
activities and information: Cooking, Physical Activity, 
Gardening, Literature, Photography, Plastic Arts and 
Events. At the same time, it sought to provide guidance on 

health, ageing and to inform about the pandemic situation 
of COVID-19, at the local, national and global levels. 

The evaluation of the website by the students occurred in 
two moments (June 16 to 20) and (July 3 to 5). For this 
purpose, surveys were applied through the google forms 
platform. The first time, 151 questionnaires were sent via 
e-mail, of which only 13 responses were obtained (eight 
women and five men, from the age of 65, most married and 
with more than elementary education). Most had already 
consulted the website, and all considered that it was easy 
to access and was well organized. Most had not shared it 
yet. Their preferred activities were in the following order: 
Plastic Arts and Physical Activity, Literature and Cooking. 
They think the website is well done so they have nothing 
to suggest. The second time, 151 questionnaires were sent 
via e-mail, obtaining 21 responses (fifteen women and six 
men, mostly from the age of 65, married, with more than 
secondary education). Most had already consulted the 
website, and all considered that it was easy to access 
and was well organized. Half had already shared it. The 
favorite activities were in the following order: Plastic Arts 
and Literature, Photography, Gardening and Cooking, 
Physical Activity and Information COVID-19. Most feel that 
the website is well done, so they have nothing to suggest. 
Only one student suggests that the organization of the 
main page should be improved.

From June 1 to July 10 2020, a total of 218 communications 
were made on the website via email, WhatsApp or 
Facebook. For relative contents we can observe: 
Gardening (13, 30%); Photography (17, 43%), Literature (17, 
89%), Cooking (13, 76%), Physical Activity (2, 30%), and 
Plastic Arts (35, 32%). By gender, women (77, 5%) were 
the one who most shared. Regarding communication 
technology medium used: email (63, 12%), Facebook (20, 
63%) and WhatsApp (16, 25%).

5 Discussion

At the beginning of the confinement, with the objective 
of seniors to remain active, students were directed to the 
Virtual Senior University (https://www.seniorvirtual.pt/)

of the Association Network of Universities (http://www.
rutis.pt/article/view/24/usv). However, the students 
preferred to contact each other (class) and share 
experiences and activities through Facebook/WhatsApp/
email.

At the level of contact with the outside, it was noted that 
the exits are only to purchase food goods, respecting 
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the hygiene measures recommended by the General 
Directorate of Health. They demonstrated to be properly 
informed about the fact that they belong to a risk group 
and know the symptoms and preventive measures of 
COVID-19. They spend most of their time at home and they 
dedicated themselves to activities such as gardening, 
cooking, sewing masks at home. Since everyone has 
access to the internet, they maintain contact with family 
members through this medium.

From the interviews and questionnaires carried out, we 
can infer that the senior students were not interested 
in distance training of subjects taught in their subjects 
previously conducted face to face. Teachers were also not 
motivated and prepared to do so. It should be noted that 
it was not only the acquisition of knowledge that made 
students make the decision to enroll and attend senior 
university; what led them to participate was mostly the 
conviviality and the close physical and social relationships, 
provided by the activities developed. At the beginning 
and during the confinement, this support network was 
established to share experiences and to combat loneliness 
and isolation. For this purpose, the knowledge acquired in 
the computer/IT course and the use of new information 
and communication technologies were used. The classes, 
in a face-to-face situation, are crucial for the development 
of older people. However, distance learning can be useful 
to use in specific situations, such as the case of a new wave 
in the COVID-19 pandemic era. It is important that older 
people and senior university professors develop skills in 
the field of information and communication technologies 
(digital literacy) for better inclusion and participation in 
society.

The knowledge of the students’ needs and the incentive 
to their involvement in the construction of a website with 
their personal brand motivated the students to leave their 
comfort zone, to build materials to share and to make 
themselves known. This was a website with identity. The 
experience can continue over time and offer an opportunity 
to move from traditional pedagogy (expository and in 
the classroom) to an active and virtual pedagogy, which 
invites students to build their own knowledge and share 
their products through new communication technologies. 
This activity supports the promotion of active and healthy 
ageing in the community.

Conclusion

The quality of life is the interaction between life satisfaction 
and the objective conditions of life, namely, health, family 

care, work, recreational activities, state responses 
and satisfaction of social relationship needs (Cebrián-
Herreros,2009, Faria, 2020). Educational practice in 
the elderly is seen as a factor that promotes a healthy 
life, that is, it prevents social isolation, loneliness and 
depression, and it creates a structure of social support, 
intergenerational interaction, promoting the sharing of 
knowledge through educational, cultural, recreational and 
social activities. 

In this paper we were able to observe the relevance of 
the work developed at a senior university during the 
adversity of the first wave of the COVID-19 pandemic. In 
parallel with the relational support established through 
technology tools and traditional platforms, a website was 
created with the increasing participation of its users. This 
was only possible because its construction was based 
on the diagnosis of the interests of the targeted seniors 
and stimulated the involvement of the elderly in its 
construction and development.

It is important to highlight the usefulness of technological 
tools (Cebrián-Herreros, 2009) to establish safe 
relationships in times of pandemic, to provide information 
to obtain updated knowledge and support to overcome 
isolation. Senior universities have a decisive role in 
the training of the elderly in this field of educational 
gerontechnology and health.
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32 As implicações da Pandemia na Educação e 
no Ensino Superior
Realizada por: Maria Cristina Faria & Maria João Ramos (ESE-IPBeja)

Cristina Nunes

“As implicações da Pandemia na Educação e no Ensino Superior” é o tema 
da entrevista com Cristina Nunes, Professora Associada com Agregação 
e Coordenadora da Unidade de Gestão do Centro de Investigação em 
Psicologia (CIP) da Universidade do Algarve. É licenciada em Psicologia pelo 
ISPA - Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, 
Portugal, e Doutorada em Psicologia, Universidade de Sevilha, Espanha. 
Diretora do Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde da Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Portugal.

1. Quais os principais impactos da pandemia na educação? 

Não é possível conhecer o impacto total da pandemia porque desconhecemos 
quanto tempo durará ainda. Parece claro que a vacinação não será suficiente 
para eliminar a transmissão do novo coronavírus nem a COVID clínica.

Mas está a tornar-se cada vez mais evidente que a COVID longa constituirá 
um problema colossal de saúde pública nos próximos anos. Por outro lado, 
a hegemonia da China e do seu sistema político e de valores e as limitações 
à liberdade de expressão e de pensamento impactarão profundamente na 
educação que, tal e como agora a entendemos, se fundamenta na liberdade 
de pensamento.

Mais concretamente e imediatamente, temos já observado efeitos negativos, 
ao nível das aprendizagens, das relações entre professores e estudantes, 
entre os pares. Também proporcionou um maior uso do ensino remoto e das 
plataformas digitais, o que, obviamente causará mudanças na organização do 
trabalho de significado incerto. 

É necessário avaliar os efeitos a curto, médio e longo prazo. Gibson et al., 2020, 
numa revisão sistemática de 117 estudos identificaram como determinantes do 
impacto da pandemia na saúde mental das pessoas o sexo, o nível de ensino, 
a idade, a classe social, e o estado prévio de saúde.

O encerramento das escolas teve impacto direto sobre a aquisição de 
conhecimentos e a saúde mental e física de crianças e adolescentes, mas 
também nos pais que ficaram em teletrabalho (Chiesa et al., 2020). No entanto, 
também é certo que fez com que os pais estivessem mais tempo com os filhos.

2. Quais os principais desafios que a crise pandémica de COVID 19 veio 
colocar às Instituições de Ensino Superior?

O principal desafio foi ter que fazer uma adaptação muito rápida e de 
emergência ao ensino remoto. Professores e estudantes, alguns com mais 
competências digitais, outros com menos, em pouco tempo, tiveram que 
adaptar as suas estratégias e atividades pedagógicas. Existem ainda poucos 
estudos realizados em Portugal sobre as dificuldades e as oportunidades que 
esta experiência trouxe. Os estudos têm amostras restritas geograficamente 
e pouco amplas, mas mostram elevada variabilidade nas experiências tanto 
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dos professores como dos estudantes. Por exemplo, Seabra, Aires e Teixeira (2021) referem que 
os professores foram adaptando as suas estratégias durante o primeiro período de confinamento, 
e adotando maioritariamente as práticas de ensino síncrono. Também referem que as maiores 
dificuldades foram sentidas na gestão do tempo, na avaliação, no envolvimento dos estudantes e 
na adaptação das atividades práticas ao ensino remoto. 

Faltam estudos para conhecer os efeitos no sucesso e na experiência académica dos estudantes. 

3. Como é que as Instituições de Ensino Superior responderam/estão a responder à crise 
pandémica de COVID 19?

Posso responder pela minha Universidade… as outras desconheço. Penso que, dentro do que 
cabe, está a responder adequadamente. Foram adaptados os espaços, os horários e cumpridas as 
normas de segurança. Embora seja surpreendente que a DGS não tenha incluído nas suas diretrizes 
que o mais importante na prevenção do contágio em espaços fechados, além da máscara e da 
distância social é a ventilação, a existência de correntes de ar que renovem em ciclos curtos a 
massa de ar dos espaços fechados. Janelas e portas devem estar sempre abertas.

Foram também disponibilizados cursos de formação sobre ensino remoto e competências digitais.

4. De que forma a saúde mental dos alunos e professores do Ensino Superior foi afetada?

A curto prazo já sabemos que existe um impacto muito relevante na saúde mental. Por exemplo, 
o estudo de Maia e Silva (2020) mostrou que os níveis de ansiedade, depressão e stresse em 
estudantes universitários aumentaram durante a pandemia quando comparados com um período 
normal.

Sabemos também, por exemplo, que as mudanças exigidas aos professores na sua prática 
profissional aumentaram a sua ansiedade, stresse e depressão (Silva et al., 2021).

5. Que cenários de ensino superior vê para o futuro?

Tenho muita dificuldade em responder a estas três perguntas. Naturalmente que a universidade 
aprendeu a por em prática toda uma série de medidas de controlo pandémico. Conseguiu fazer 
coisas difíceis num contexto muito adverso. Mas a Universidade está paralisada e não se está a 
mostrar capaz de olhar e pensar sobre este fenómeno colossal que está a atacar a humanidade.

Levar máscara está a ser também levar uma mordaça.
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32 “Este Vírus Que Nos Enlouquece” 
de Bernard- Henri Lévy (2020)

Lévy, Bernard- Henri (2020). Este Vírus Que Nos Enlouquece. Lisboa: Guerra & 

Paz, Editores, ISBN:978-989-702-563-1.

Por Maria Cristina Faria 
(Psicóloga, Professora Coordenadora do Instituto Politécnico de Beja)

Resenha do Livro

Escrito no início da pandemia de Covid-19 o livro “Ce Virus Qui Rend Fou” de 
Bernard- Henri Lévy é publicado em língua portuguesa com o título “Este Vírus 
Que Nos Enlouquece”, em julho de 2020, por Guerra e Paz Editores. É uma obra 
aconselhada ao cidadão da nossa época, interessante, que nos interpela e faz 
pensar reflexivamente sobre a nossa realidade contemporânea, numa das 
épocas mais difíceis da humanidade. No final do ano de 2019, surge um vírus de 
forma inesperada, vindo da China, de Wuhan, uma cidade com cerca de onze 
milhões de habitantes. Um vírus que rapidamente se dissemina e põe em causa 
a sobrevivência de homens e mulheres de todas as gerações a nível global, 
em particular, os mais velhos e fragilizados. O mundo como o conhecíamos 
desmoronou-se e desapareceu. Bernard- Henri Lévy, um escritor, ensaísta e 
filósofo francês de origem argelina, procura no seu ensaio despertar o leitor 
da sua letargia pandémica e libertá-lo do seu casulo de confinamento através 
da reflexão sobre os factos. Leva-o a enfrentar reflexivamente e criticamente 
a pandemia, alertando para a circunstância do medo, do pânico generalizado 
e do empolamento dos meios de comunicação poderem no seu conjunto e por 
si só, constituírem-se como a pior pandemia.

A ansiedade possibilita sobreviver, o medo até protege, mas não pode ser uma 
emoção prolongada no tempo, pois, paralisa e pode levar à morte. Sem dúvida, 
temos consciência que as emoções são contagiosas, as imagens transmitem 
informações controversas e a desinformação é devastadora. Na perspetiva 
do autor passámos muito tempo a noticiar o Covid-19 esquecendo tudo o 
que acontecia à nossa volta para além do Covid-19, perto de nós e no mundo. 
Efetivamente, os humanos do início da pandemia olhavam para as notícias da 
televisão como se nada mais importasse e o mundo tivesse desaparecido e 
só existisse pânico e covid. Por outro lado, constatava-se que as empresas 
de Instagram, Facebook, Twitter, Google, Tic Toc, Zoom e outras plataformas 
apoderaram-se cada vez mais das vidas dos cidadãos globais e lucraram com 
isso. Obviamente, os riscos da desinformação e do controlo da informação 
foram de tal forma impactantes que se tornaram um problema complexo à 
esfera pública, que exigiu a participação da sociedade e a atenção e intervenção 
do estado e da autoridade de saúde. Mas, as opiniões divergiam, e divergem, 
porque paralelamente, era preciso defender a liberdade de expressão e a 
liberdade de deslocação e movimento. Um outro facto identificado foi a 
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dicotomia entre a saúde/segurança e a economia. Lévy 
afirma que nunca esteve em causa salvar vidas humanas, 
mas, é preciso equilibrar as duas coisas. No entender 
do ensaísta não se tratava de uma questão ideológica, 
precisava-se era de reunir esforços concertados para agir 
e proteger as pessoas ao mesmo tempo que se analisava 
de forma inteligente e holística a situação. Ainda agora, 
passado mais de um ano de pandemia este pensamento 
é atual.

A propósito do seu livro, numa partilha de ideias com o 
virologista Pedro Simas, moderada pela jornalista Ana 
Daniela Soares, transmitida no dia 31 de julho de 2020, no 
programa “Todas as Palavras” da RTP3, Bernard- Henri 
Lévy refere que tínhamos na nossa sociedade um problema 
de egoísmo alimentado por democracias egoístas, que se 
preocupam só com elas não querendo saber dos outros. 
O Covid-19 só veio agravar esta situação e evidenciar 
as fragilidades sociais e de saúde de uma sociedade. 
O isolamento, o confinamento, os distanciamentos 
físico e social, a máscara, a etiqueta respiratória, a 
higienização das mãos, a quarentena, testes Covid-19 
são acontecimentos que para isso contribuíram de 
forma definitiva. O aperto de mão (gesto de fraternidade 
da Républica) é o principal lesado, vai desaparecer 
durante muito tempo. Mas defende que temos de voltar 
à confiança do aperto de mão, dos abraços e das viagens. 
Em seu entender o distanciamento social é algo odioso 
e estamos a ser constantemente instados pelos meios 
de comunicação, políticos e, por vezes, pelos médicos 
decisores políticos a manter e agravar o distanciamento 
social, evidenciando os efeitos sociais das reações aos 
vírus, que são uma catástrofe.

Embalado pelos testemunhos do autor, Pedro Simas 
explicou que não entrámos em guerra contra um inimigo 
invisível como nos filmes de Hollywood, por isso, não 
devemos humanizar o vírus. Até porque os vírus são 
“coisas” e nós somos humanos. Na opinião do virologista 
o que nos distingue das outras “coisas” é a nossa 
moralidade. Por isso, acredita que os abraços, os beijos 
e os apertos de mão não vão desaparecer, mas, é preciso 
refletir sobre o que fazer. Seria terrível viver num mundo 
sem estas manifestações humanas onde só imperasse 
plataformas morais para lidar com o vírus (teletrabalho, 
teleconferências, telemedicina, telescola…). No seu 
entender, até podemos querer um mundo digital, mas, 
um mundo digital que liberte os humanos, aumentando 
a cultura e a moralidade humana. Já vimos que não nos 
libertamos do vírus sozinhos, precisamos do outro, de 
cuidar de nós e do outro, tornando a palavra comunidade 
com uma força e valor contemporâneo de sobrevivência. 
Questionando-se sobre que sociedade irá sair desta 
pandemia, Simas, um homem da ciência, é de opinião 
de que, no momento, a sociedade que está a sair da 
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pandemia é pior do que a sociedade anterior, como diz, 
“Se isto continuar, vamos morrer de saúde, vamos morrer 
da cura”.

Um livro controverso de cor vermelha, com inquietude, 
um sinal de que algo não está e não vai bem, um esforço 
intelectual em prol da defesa da vida humana na sua 
plenitude. Numa época do surgimento repentino e da 
rápida disseminação global de um novo coronavírus, 
SARS-CoV-2, uma Síndrome respiratória aguda grave 
(SARS, do inglês Severe Acute Respiratory Syndrome), 
temos de ter consciência do que se está a passar. Da luta 
dos cientistas à esfera global pelo desenvolvimento de 
vacinas e procura da imunidade de grupo. Da valorização 
dos profissionais da linha da frente e retaguarda 
(médicos, enfermeiros, assistentes operacionais de 
saúde e de estruturas residenciais de idosos, caixas de 
supermercados, agricultores, transportadores, coletores 
de lixo, estafetas, professores, psicólogos, cientistas…) 
de todo o mundo e de ações de civismo e solidariedade 
para em conjunto a humanidade fazer face à adversidade, 
a nível local e global. E também, estar alerta para não 
voltar a acontecer, pois, como diz o autor, “Os princípios 
que eu prezava, e que eram o melhor das sociedades 
ocidentais, foram atacados pelo vírus e pelo vírus do vírus, 
ao mesmo tempo que os homens morriam. E porque 
as ideias também morrem, porque vivem da mesma 
maneira que os seres humanos, e porque pode ser que à 
medida que a epidemia recue elas permaneçam na praia, 
como alforrecas exaustas, desaparecendo sem deixar 
rasto, porque eram como nós, feitas quase inteiramente 
de água, é delas que quero, aqui, vir em defesa.” (15). 
Neste combate ao vírus a ação e a responsabilidade já 
ultrapassam os decisores políticos e de saúde, ou de uma 
“task-force”, é um assunto a que todos somos chamados 
a lutar, a saúde é da responsabilidade individual, coletiva 
e global.

Situado no contexto e partindo das suas preocupações 
francesas o autor, depois de um Prólogo inquietante 
que desperta reflexões como as anteriores, leva o 
leitor num percurso de cinco estações a que designou 
respetivamente de “Volta, Michel Foucault”, “Surpresa 
Divina”, “O Delicioso Confinamento”, “A vida, dizem eles” 
e “O adeus ao mundo?”.  O filosofo recorre à inspiração de 
Michel Foucault para pensar e não cair no jogo do modelo 
do magistrado-médico, das forças da ordem, do poder 
desorientado e dos meios de comunicação desenfreados, 
que podem aprisionar os cidadãos no meio de mal-
entendidos e estados confusionais.

No desenrolar da dolorosa crise pandémica a que nos 
fomos habituando o ensaísta chama-nos a atenção para 
aquilo que chamou “Surpresa Divina”, que é ao mesmo 
tempo um paradoxo, pois, fala-nos da “coisa”, que é o 
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vírus, ligada a questões das alterações climáticas, de 
confinamentos/estados de emergência e aeroportos 
fechados amigos do ambiente, justificados com relatos 
de vivências pandémicas de  “Vi um gamo a atravessar 
os Campos Elíseos; um pardal à minha janela; o céu nunca 
foi tão azul, nem a natureza tão pura, nem a cidade tão 
bonita, como na época do coronavírus.”(35). Ou a ideia de 
que o vírus fala connosco e que tem uma mensagem para 
nos entregar, ignorando que a humanidade sempre viveu e 
sempre viverá com os seus vírus. A questão que se coloca 
é mais como se preparar estrategicamente para lidar com 
eles no tempo certo, isto é, antes da “coisa” aparecer. 

Citando a frase de Pascal, “toda a miséria dos homens 
advém de não saberem permanecer em repouso num 
quarto”, Lévy introduz-nos o que designou de um “Delicioso 
Confinamento” ficar em casa. Embora sanitariamente 
necessário, entendê-lo como uma experiência positiva e 
prazerosa, como alguns relataram, pode ser um exagero, 
até porque os sem abrigo não tinham para onde ir. Um 
pensamento contra os princípios e ensinamentos da 
filosofia, isto porque, os filósofos não ficam cristalizados 
no confinamento, “Eles sabiam que o quarto de Pascal, o 
de Descartes e, por maioria de razão, o seu eram quartos 
sombrios, lugares insalubres e de ressentimento - eles 
sabiam que não se é nada quando se está só, que a 
maioria do tempo é passado a pensar em nada e que o 
Inferno são os outros, sou eu.” (66). É aqui que a saúde 
mental fica em perigo para os que se centram nestes 
sentimentos e divagações. Afortunadamente, na nossa 
era digital podemos, graças às novas tecnologias, viajar 
para além do nosso quarto, encontrar lugares digitais e 
comunicar com os(as) outros(as) próximos ou distantes, 
que nos podem fazer e a quem podemos fazer felizes. Sair 
do espaço e comprar on-line também foi bom, mas, foi só 
para alguns, os que tinham acesso à internet e a cartões 
de crédito.

Na incursão de “A vida dizem eles” deparamo-nos com 
o relato reflexivo do que foi acontecendo em tempo de 
confinamento. Factos insólitos que vão desde o trabalho 
incessante dos profissionais de saúde como se fossem 
sobre-humanos, às compras de atropelo pelo bens 
alimentares e de primeira necessidade, ao passeio do 
animal de companhia duas vezes por dia, ao fecho ou 
suspensão das atividades consideradas os pilares da 
civilização, como as igrejas, as sinagogas, ou então, 
outros lugares, como as escolas, os museus, parques, 
jardins, cinemas, ginásios, por onde os seres humanos se 
movimentavam habitualmente e eram felizes. Um insólito 
durante o confinamento a destacar foi o facto das pessoas 
não poderem adquirir livros em superfícies comerciais 
abertas exclusivamente para venda de bens essenciais. 
Os livros foram retirados ou estavam tapados e não 
podiam ser comprados num momento em que o tempo 

para ler era coisa que não faltava. De certa forma era o 
impedimento ao alimento da inteligência, à liberdade e ao 
acesso à informação e educação. Mas, os maiores insólitos 
registados estiveram relacionados com a forma como 
as pessoas mais velhas foram tratadas, principalmente 
aqueles que estavam institucionalizados, e o modo como 
foi gerida a  luta pelas camas nos hospitais e pelo oxigénio. 
Assuntos, sem dúvida, para refletir e tirar elações para o 
futuro. É preciso pensar e tomar consciência sobre o real 
valor da vida humana e o que queremos fazer em prol da 
sua defesa para não nos voltarmos a cruzar com estes 
vírus ou com estes impactos, e a surpreendermo-nos.

Por fim, “O adeus ao mundo?”, uma questão e uma 
incógnita proposta por Lévy no meio de tantos conflitos 
mundiais. A vida é bela e até temos tudo o que precisamos 
à distância de cliques. Se somos capazes de reconstruir, se 
estamos disponíveis para pensar e agir podemos resistir 
“a esse vento de loucura que sopra sobre o mundo” (102). 
Esta é a lição do vírus que Lévy nos propõe que tiremos.

No percurso de leitura do livro somos confrontados 
com a mente inquieta do autor, uma pessoa que sente 
necessidade em denunciar a utilização da pandemia 
para cultivar tiranias de obediência, que em nome de 
um exagero de urgência sanitária e delírio higienista 
tiravam a liberdade aos cidadãos. No exercício da sua 
racionalidade fala-nos do que chama “Primeiro Medo 
Mundial”, desmistificando a pandemia e apresentando-a 
como um acontecimento que não foi o primeiro nem será 
o último. Efetivamente, a humanidade tem conhecido ao 
longo da sua existência doenças comumente ditas como 
pandemias, nomeadamente, a peste do século XIV (a 
Peste Negra), a cólera (1831-1832), a febre amarela, a gripe 
espanhola (de 1918 a dezembro de 1920, infetou cerca de 
500 milhões de pessoas), a gripe asiática, a gripe de Hong 
Kong e a gripe das aves. E agora em pleno século XXI, a 
gripe A (H1N1), o ébola e a síndrome respiratória aguda 
grave (SARS).

Desengane-se o leitor que diante desta obra encontra um 
tratado de saúde mental ou da loucura. “Este Vírus Que 
Nos Enlouquece” é o ambiente de loucura, alienação e 
insensatez criado por alguns humanos oportunistas, até 
desumanos, e de como eles se aproveitam da situação 
calamitosa em que os seres humanos se encontram 
para em nome do “vírus” atentar contra os direitos 
da humanidade e entreter com distrações os menos 
literados, de modo a que eles(as) se desfoquem do que 
realmente interessa, a defesa da vida humana na sua 
plenitude e dos seus direitos, em particular do direito à 
liberdade, à segurança, à saúde, à educação , ao respeito e 
à dignidade. Por isso, a educação para todos é importante, 
porque empodera as pessoas e leva-as por caminhos 
de discernimento, empreendedorismo, equidade, 
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florescimento humano, inclusão, saúde e bem-estar.

Decorrido um ano depois da edição do livro a realidade 
continua a merecer um sinal vermelho. A loucura do 
vírus ainda não foi erradicada. Valha a verdade que agora 
parece que estamos mais protegidos, sabemos um pouco 
mais sobre o vírus, temos máscaras, gel, álcool, temos 
remédios para COVID-19, aprovados e em estudo e ainda, 
muitas vacinas. Ou poucas vacinas, cada uma com a sua 
especificidade, segurança por idade/género e eficácia, 
umas que merecem aos cidadãos mais confiança do que 
outras, aplicadas por idades (dos mais velhos para os mais 
novos) e morbilidades e, nem sempre, de forma tranquila 
e justa. Estamos na corrida pela imunidade de grupo, 
a meta dos 70%, mas, as novas estirpes não ajudam, e 
começam a alarmar. Os cientistas são cautelosos quanto 
a datas, as variantes e a própria natureza das vacinas 
estão a perturbar as previsões, há muitos desafios no 
caminho a percorrer para atingir a imunidade de grupo. 
Mas, à nossa volta continuamos a observar outros factos 
como a dança do desconfinamento no país e no mundo, 
e suas implicações económicas e sociais, as imagens de 
turistas britânicos a serem obrigados pelo seu governo, 
de forma imprevista mas espectável, a sair de Portugal, 
em junho, por causa da quarentena de dez dias à chegada. 
A aterragem do avião comercial da Ryanair em Minsk, a 
situação em Moçambique que agora “precisa e quer 
apoios” para combater o terrorismo na província de Cabo 
Delgado, devido ao risco de alastramento da violência 
extremista no território nacional e na África Austral, 
a indignação do secretário-geral das Nações Unidas, 
António Guterres, com o ataque no Burkina Faso, que fez 
mais de 100 vítimas, o mais mortífero da violência jihadista 
desde 2015. A chamada de atenção do Papa Francisco para 
a importância do direito ao trabalho, para as dificuldades 
para aceder ao mercado de trabalho, que muitas vezes 
levam os jovens a cometer suicídio e mulheres a optar por 
não terem filhos por medo de perderem o seu emprego. 
Nesse primeiro sábado de junho de 2021, no Vaticano, 
diante de uma audiência composta por um grupo de 
jovens do “Projeto Policoro”, o Papa acentua que as crises 
são oportunidades para que as pessoas possam “sair 
mais fortes” e “trabalhar unidas” e “Ou saímos juntos ou 
não podemos sair. Permaneceremos no labirinto da crise”. 
A resiliência individual e de grupo.

Nesta Resenha sobre “Este Vírus Que Nos Enlouquece” 
faltou falar sobre as sequelas do Covid-19 e os seus 
impactos psicológicos. Das implicações que a pandemia 
está a ter na saúde mental dos seres humanos da nossa 
época, em particular, das evidências de sintomas de 
ansiedade elevada, medos, irritabilidade, agressividade, 
melancolia, dificuldades em estabelecer relações 
interpessoais gratificantes e duradouras, ou depressão, 
neuroses, psicoses, e outras psicopatologias. Faltou falar 

do “Languishing”, do conceito apresentado pelo psicólogo 
organizacional americano Adam Grant, no “The New York 
Times” em abril de 2021, “There’s a Name for the Blah 
You’re Feeling: It’s Called Languishing”. Basicamente, 
é uma situação em que estamos bem de saúde, mas, 
corremos o risco de uma perda progressiva de vitalidade, 
esmorecimento gradual e depois, de seguida entrar num 
estado de apatia, em que podemos chegar à situação de 
“ficar indiferentes à indiferença”. Viver e não florescer. 
Temos escutado relatos de pessoas de diversas idades 
que se sentem cansadas, desmotivadas, até perdidas, 
com dificuldades de concentração no trabalho ou em 
tarefas quotidianas de sua responsabilidade, e não se 
sentem esperançadas com assuntos como as vacinas, 
teletrabalho ou até férias, que anteriormente lhes 
pareciam estimulantes. Vão procrastinando, vivem a adiar 
tarefas e colecionam um sentimento de culpa resultante 
dessas escolhas. Apresentam uma incapacidade em se 
projetar no futuro, que traz como consequência a perda 
progressiva da vontade de definir objetivos de vida e uma 
desmotivação que se vai instalando sem que a pessoa 
dê conta, porque se registar, combate, resolve ou pede 
ajuda. Há, pois, um nome para o “Blá” que a pessoa sente 
e que é chamado de “Languishing”, uma ausência de bem-
estar. Cada humano tem a missão de levar por diante o 
seu florescimento, permitindo à sua personalidade 
desenvolver o seu potencial na concretização do seu 
projeto de vida. Esta capacidade de desenvolver e usar 
as nossas competências permite-nos “fluir” na nossa 
vida, estabelecer metas, cumprir objetivos e alcançar 
bem-estar. Os comportamentos preventivos dos riscos 
de empobrecimento de saúde mental e a promoção da 
saúde e do bem-estar podem ter um efeito psicológico 
protetor. Pelo que, são um investimento económico, 
social, político e de saúde a tomar em consideração e a 
identificar como prioritário. A psicologia da saúde pode ser 
um excelente aliado nesta tarefa, ao nível da intervenção 
psicológica a pacientes, profissionais de saúde, pessoas 
da comunidade e mobilização de recursos comunitários. 
E ainda, ao nível do aconselhamento/apoio aos decisores 
políticos, da governança e autoridades de saúde sobre 
quais as melhores e as mais adequadas medidas a serem 
tomadas em prol da saúde e bem-estar para todos, no 
momento e pós pandemia. Mas já estamos para além do 
horizonte do livro e o responsável da reflexão extensiva 
é Bernard- Henri Lévy. Vamos deixar estes temas para 
outras viagens literárias.
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CHAMADA DE 
TRABALHOS
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Audiovisual e Produção dos 
Media, entre o espaço e o lugar 
em educação

# Chamada de trabalhos para 
publicação (dezembro de 2021):

É a partir da frase de Julia Hallam que lançamos a chamada de trabalhos 

para a publicação de artigos no n.º2 da revista da Escola Superior de 

Educação do Instituto Politécnico de Beja: Ler Educação, subordinada 

ao tema: audiovisual e produção dos media entre o espaço e o lugar 

em educação. Sendo um tema abrangente, convidamos professores/

formadores a partilharem projetos pedagógicos no domínio do 

audiovisual e produção dos media, desenvolvidos em diferentes 

níveis e contextos de ensino-aprendizagem (escolas, museus, setores 

educativos, serviços municipais de educação); investigadores cujo 

contributo nos permita aprofundar o conhecimento sobre questões 

ontológicas, epistemológicas e metodológicas da investigação nesta 

área do conhecimento; artistas, criadores e produtores dos media 

interessados em partilhar as suas experiências, os seus projetos 

criativos, que nos permitam pensar nas possibilidades do lugar na 

construção de memória, mas também nas possibilidades de futuro que 

desejamos para o espaço que ocupamos.

Assim, está aberta a chamada de trabalhos até ao dia 15 de outubro 

de 2021, para a publicação de artigos no n.º2 da 3.ª série da revista Ler 

Educação, após um processo de single blind review, de artigos que se 

enquadrem num dos seguintes temas:

• projetos de investigação, criação e produção artística, no domínio da 

imagem em movimento e arte digital;

• utilização do audiovisual e dos media digitais como meio pedagógico-

didático para abordar as diferentes áreas do currículo nos vários níveis 

de ensino e formação;

“With research into film, space and place, the “local” film 
takes on a particular significance, not least because films 
made in and about place now constitute part of popular 
memory...” (Hallam, 2010, p.281)1
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• projetos pedagógicos orientados para o desenvolvimento de uma 

literacia para os media, com enfoque no cinema, na televisão, na rádio, 

nos videojogos, nas redes sociais, no design multimédia, etc;

• desenvolvimento de currículos de formação na área do audiovisual e 

produção dos media, considerando as dimensões técnicas, científicas 

e pedagógicas subjacentes aos diferentes níveis e tipologias de 

formação; 

• projetos de investigação que permitam ampliar o conhecimento 

teórico, os métodos e as metodologias de pesquisa na área e nos seus 

diferentes domínios;

• projetos de produção audiovisual e media digitais desenvolvidos a partir 

de contextos locais considerando  problemáticas globais associadas ao 

desenvolvimento sustentável, ao combate às desigualdades de género 

e de oportunidades, à necessidade de desenvolvimento de sociedades 

plurais, inclusivas e resilientes à desinformação;

• utilização de fontes primárias e arquivos, na produção audiovisual e 

dos media, que permitam desenvolver o pensamento crítico a partir 

do conhecimento da história e das estórias do local, situando-os na 

contemporaneidade e, projetando esse mesmo conhecimento no 

futuro desejado;

O n.º 2 da 3.ª série da revista Ler Educação, a publicar em formato 

digital no dia 15 de dezembro de 2021, terá como editores do número 

Aldo Passarinho e Tiago Caldas Nunes. Os artigos serão sujeitos a um 

processo de single blind review e as propostas devem ser enviadas, de 

acordo com as normas da revista Ler Educação, até ao dia 15 de outubro 

de 2021, para o e-mail: ler.educacao@ipbeja.pt

1 Hallam, J. (2010). Film, space and place: researching a city in film, New Review 

of Film and Television Studies, 8:3, 277-296




