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RESUMO

INTRODUÇÃO: A Organização Mundial da Súde declarou em 11/03/2020,
estado de pandemia a contaminação causada pelo novo coronavírus
(Sars-Cov-2) dado seu poder de disseminação geográfica. O
estabelecimento de medidas sanitárias, do distanciamento social,
fechamento de equipamentos sociais e postos de trabalho causaram
mudanças de hábitos. Exigiu criatividade, novas formas de modelagens e
organização do trabalho. O professor é o elemento catalisador do
processo ensino-aprendizagem. Daí, a importância de se manter a saúde
mental e o bem-estar do docente, isso implica na autoestima positiva e no
resultado qualitativo do trabalho professor. Buscou-se investigar o
problema a seguir: a pandemia da Covid-19 causou impactos na
autoestima e no trabalho docente?   OBJETIVO: descrever os impactos
causados pela pandemia da Covid-19 na autoestima e no trabalho
docente.  MÉTODO: Na investigação optou-se pela pesquisa descritiva.
Pois, oferece importante contribuição para o estudo de ocorrências
envolvendo os sujeitos e suas relações com o ambiente onde estão
situados. O papel do pesquisador é de averiguar o fenômeno a partir do
contexto em que se manifesta. Na perspectiva de compreender o
fenômeno estudado, a pesquisadora utilizou o questionário com questões
abertas e de múltipla escolha, aplicado a 17 docentes de uma escola
pública da rede estadual. Considerando o momento pandêmico, o
instrumento de coleta de dados foi enviado através da ferramenta Google
Forms e da internet. O encaminhamento utilizado obedeceu aos passos a
seguir: levantamento bibliográfico, organização do questionário e o seu
envio por meio do Google Forms e da internet, apuração e tratamento das
informações, e, por fim, identificação dos resultados e as considerações
finais.   RESULTADOS: os participantes da pesquisa relataram os
impactos da Covid-19 na autoestima dos docentes. Verificou-se que:
61,2% dos docentes foram pouco afetados, 19,4%  não foram afetados e
19,4% foram totalmente afetados. A autoestima elevada produz efeito
positivo no comportamento das pessoas. Isso implica que a autoconfiança
e o autorrespeito são imprescindíveis à natureza humana. O professor que
tem sua autoestima bem resolvida possui maiores condições de
estabelecer boa relação com a turma e, por consequência, interfere
positivamente na aprendizagem dos alunos. Quanto ao desempenho do
trabalho docente, os participantes da pesquisa disseram que: 45,2%
 foram pouco impactados, 22,6% não foram impactados, 21,1 foram
impactados moderadamente e 11,1% foram totalmente impactados. O
desenvolvimento docente tem relação direta com a sua autoestima. Pois,

1

 Professora da Educação Básica /Rede Pública Estadual do Maranhão - SEDUC/Especialista em Docência do Ensino Superior - UFRJ e Graduada em Pedagogia - UFMA e em Letras pelo UNICEUMA - MA., smaramaldo@gmail.com1



a saúde mental contribui para a percepção da autoeficácia e motivação
para o trabalho. Daí, ser importante que a escola desenvolva ações de
educação emocional para os professores. Os participantes da pesquisa
apontaram que suas motivações para o exercício pedagógico no período
pandêmico sofreu influências da/do: ausência do convívio físico com os
alunos,  medo do contágio, dificuldades de adapatação ao novo momento
(de aulas remotas), falta de recursos tecnológicos disponíveis para os
docentes dentre outros.    CONCLUSÃO: a autoestima e o desempenho
docente perpassam a saúde mental. O profissional motivado, preparado
emocionalmente se sente valorizado, procura dar o seu melhor, o
processo ensino-aprendizagem flui. Daí, sugere-se que a escola
desenvolva ações motivacionais e formações em educação emocional aos
docentes.
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