
 

 
 

TEMA: O IMPACTO DAS PANDEMIAS NAS RELAÇÕES SOCIAIS 

 

- LEITURA: 

• REPORTAGEM - Se você está em autoisolamento, eu posso ajudar': as provas de solidariedade em meio à pandemia do 

coronavírus 

Em meio à pandemia causada pelo novo coronavírus, o recado nas redes sociais é "ninguém segura mais a mão de ninguém". Mas, 

de longe, muita gente ainda se ajuda. Juliana Gragnani* - @julianagragnani Da BBC News Brasil em Londres 

Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51910399 

• ENTREVISTA - "Pertence a nós transformar solidão em solitude", diz Leandro Karnal sobre distanciamento social 

Em entrevista ao "Timeline", historiador destacou a necessidade de transformar a crise do coronavírus em oportunidade 

Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/03/pertence-a-nos-transformar-solidao-em-solitude-diz-
leandro-karnal-sobre-distanciamento-social-ck7yv0wfo05ya01pqjdd79wzk.html 

• ARTIGO - Pandemia e sociedade 

Texto do professor Rodrigo Augusto Brando, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que aborda a atual situação de 
isolamento social, de forma realista e abrangente. 

Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pandemia-e-sociedade/ 

• ARTIGO - A crise do Coronavírus, por Yuval Harari 

O historiador, filósofo e autor dos best-sellers “Sapiens” e “Homo Deus – Uma breve história do Amanhã”, Yuval Noah Harari, trouxe 

à tona sua percepção da pandemia que a humanidade está enfrentando. 

Disponível em: https://www.hsm.com.br/o-que-yuval-noah-harari-pensa-sobre-o-coronavirus/ 

 

- DIÁLOGO COM A SOCIOLOGIA 

Émile Durkheim (1859 – 1917) 

Fato social é um conceito sociológico que diz respeito às maneiras de agir dos indivíduos de um determinado grupo e da 
humanidade em geral. Segundo Durkheim, os fatos sociais moldam a maneira de agir das pessoas pela influência que eles 
exercem sobre elas. No atual contexto, pode-se fazer uma articulação com as ideias de Duckhein, tendo em vista que se 
observa a consciência coletiva estabelecendo limites às consciências individuais. 

 

- DIÁLOGO COM A LITERATURA 

ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA - José Saramago 

Companhia das letras, 1995. 

Uma terrível "treva branca" vai deixando cegos, um a um, os habitantes de uma cidade. Com essa fantasia aterradora, Saramago nos 

obriga fechar os olhos e ver. Recuperar a lucidez, resgatar o afeto: essas são as tarefas do escritor e de cada leitor, diante da pressão 

dos tempos e do que se perdeu. 

 

- VÍDEO: 

Entrevista - As mudanças nas relações sociais diante uma pandemia. Entrevistada: psiquiatra Alessandra Pereira. 

Disponível em: https://d24am.com/radio-diario/diario-da-manha/as-mudancas-nas-relacoes-sociais-diante-uma-
pandemia/ 

 


