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RESUMO 

A pandemia COVID-19 trouxe repercussões impactantes para a humanidade. Uma das medidas 

para conter sua propagação foi o distanciamento entre as pessoas, fato que levou à suspensão das 

atividades acadêmicas por período indeterminado e o isolamento da população, o que trouxe 

consequências à saúde mental dos estudantes. Este artigo tem por objetivo apresentar a 

compreensão das vivências de estudantes de enfermagem frente à pandemia da COVID-19, com 

base no existencialismo frankliano. Participam do relato quatro estudantes de enfermagem. 

Foram utilizadas, como guia, questões norteadoras e, para a síntese da narrativa, a análise de 

conteúdo foi a escolha. O relato teve início um mês após o decreto de suspensão das atividades 

acadêmicas presenciais. Na vivência com a pandemia da COVID-19, apesar de emergirem 

sentimentos de medo pelas mortes, tédio em função do distanciamento social dos familiares e 

amigos, além da sensação de improdutividade, foi possível às estudantes o encontro de valores 

existenciais vinculados a essa vivência, tais como a importância do abraço das pessoas amadas, 

o empenho na busca de conhecimento, a preocupação com  ações de autocuidado. E ainda 

emergiram valores expressos em atitudes, como a crença em Deus, frente às adversidades. Como 

conclusão, foi possível verificar que optar pela enfermagem como profissão implica assumir a 

responsabilidade de construir um exercício profissional com empatia e respeito ao outro. Assim, 

este estudo focaliza a possibilidade de autoconhecimento a partir da vivência da pandemia da 

COVID-19, ao tempo que traz pistas para o encontro de sentido do exercício profissional em 

enfermagem, fundamentadas no referencial da análise existencial frankliana. 

Descritores: estudantes de enfermagem, enfrentamento, valor da vida, COVID-19. 
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INTRODUÇÃO 

 

Causada pelo vírus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome of Coronavirus), 

a COVID-19 surgiu na cidade de Wuhan, na China, no final do ano de 2019, e se expandiu em 

grandes proporções pelo mundo no início de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde 

decretou uma pandemia (OMS, 2020). Essa medida foi adotada tendo em vista que a transmissão 

da COVID-19 pode acontecer tanto por contágio direto entre duas pessoas, através da presença 

de pequenas gotículas no ar, quanto pelo contato indireto, com a transmissão pela contaminação 

de materiais com o vírus. Por esse motivo, um dos traços mais importantes dessa doença é a 

facilidade de disseminação do vírus, o que independe do contato de uma pessoa com outra.   

A COVID-19 se propaga de modo rápido, e as evidências são constatadas pela notificação 

da taxa de casos novos e de mortalidade. Até 16 de julho de 2020, na população mundial, foram 

identificados 13.616.593 casos de COVID-19, considerando-se que, desses, 237.743 foram 

novos em relação aos do dia anterior, e 585.727 foi o número de mortes, sendo 5.682 novas 

mortes em relação às do dia anterior (OPAS, 2020). 

No Brasil, dados do Ministério da Saúde de 18 de julho de 2020 revelavam a incidência 

dessa doença em 97,4% das cidades brasileiras, com um total de 78.772 mortes; nas últimas 24 

horas, os registros apontavam a ocorrência de 921 mortes (BRASIL, 2020).  

Governadores e prefeitos, em todo o território brasileiro, anunciaram planos de 

contingência com o intuito de prevenir a propagação do SARS-CoV-2. No estado da Bahia, o 

governador Rui Costa publicou decreto no Diário Oficial do Estado (DOE), em 17 de março de 

2020, determinando a suspensão das aulas na rede estadual de ensino em Salvador, Feira de 

Santana e Porto Seguro, cidades que, a essa altura, evidenciavam casos da doença (BAHIA, 

2020). 

Muitos estudantes tiveram seus sonhos interrompidos, sem perspectiva de um retorno 

programado, diante da grave situação que envolve não apenas o estado da Bahia, mas todo o País. 

Para alguns estudantes, o ingresso na universidade representa um momento de grande satisfação 

individual, a possibilidade da realização de uma meta profissional e, posteriormente, uma 

inserção no mercado de trabalho na área almejada (CARLETO et al., 2018). 

Entretanto, atualmente, não há possibilidades de avançar. A pandemia atingiu proporções 

inacreditáveis, pois, como o vírus atinge o sistema respiratório, para fins de profilaxia, 

desencadeou-se a necessidade de distanciamento social. Esse distanciamento afastou os 



 

graduandos de suas atividades curriculares presenciais e, consequentemente, gerou um 

importante impacto psíquico em sua saúde mental, o que poderá influenciar suas práticas futuras 

(ROCHA et al., 2020). 

Posto isso, importa lembrar que um dos princípios fundamentais do Plano Nacional de 

Saúde Mental perante a Pandemia COVID-19, segundo a OPAS (2019), é a descentralização do 

impacto traumático provocado pela doença e o incentivo a estratégias positivas de enfrentamento, 

no âmbito ideológico, cultural e religioso, de caráter preventivo, com o intuito de minimizar as 

possibilidades de as pessoas sofrerem danos psicossociais. 

Para este estudo, foi utilizado o referencial teórico-filosófico do austríaco, judeu, médico 

psiquiatra e neurologista, Viktor Frankl. Sua Análise Existencial “representa uma corrente 

antropológica de pesquisa” que explica a existência do ser em seu percurso na vida, 

“considerando o seu desenrolar, em essência, como pessoa” (FRANKL, 2017, p. 56).  

Trazer a linha de pensamento de Frankl é um convite para o encontro do sentido de vida 

a partir do princípio que ele próprio viveu e sobre o qual escreveu em função de sua experiência 

dramática em quatro campos de concentração nazistas, incluindo o conhecido campo 

de Auschwitz. Como prisioneiro, durante a Segunda Guerra Mundial, ele conviveu com situações 

difíceis – frio intenso, fome, doenças, falta da família, trabalhos fatigantes, alojamentos precários 

–, além da perspectiva de finitude de sua vida ameaçada e a dos companheiros, ao tempo em que 

encontrou sentido para continuar a viver, pois, embora seu corpo estivesse preso, ninguém 

poderia lhe tirar a liberdade de escolher como reagir perante aquelas situações (FRANKL, 2016).  

Do mesmo modo que Frankl, estudantes de enfermagem estão vivenciando uma situação 

adversa com o cenário pandêmico, tendo de enfrentar o distanciamento social e, 

consequentemente, a interrupção das atividades acadêmicas presenciais. Sendo assim, em uma 

universidade pública da cidade de Feira de Santana (BA), tais estudantes tiveram suas atividades 

acadêmicas suspensas durante cerca de quatro meses de isolamento social. Diante desse contexto, 

integrantes do grupo de estudos “Cuidado, Educação em Saúde e Análise Existencial” (CESAE) 

organizaram este relato de experiência com o objetivo de aprofundar a compreensão de suas 

vivências como acadêmicas de enfermagem frente à pandemia de Covid-19, com fundamentos 

no existencialismo frankliano.  

Este estudo integra um macroprojeto, cujo título é “Sentido de tornar-se responsável pelo 

cuidado no processo de formação dos estudantes de enfermagem”, especificamente no que diz 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_de_concentra%C3%A7%C3%A3o_nazistas
https://falauniversidades.com.br/auschwitz-75-anos-de-libertacao-dos-prisioneiros-pelo-exercito-vermelho/


 

respeito a seu sétimo objetivo específico: “desvelar o sentido de vida dos estudantes de 

enfermagem frente às vivências de crise existencial”. Sua aprovação pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa foi realizada com o Parecer nº 3.706.976. 

Assim, ele poderá contribuir para reflexões sobre este momento vivenciado pelas 

estudantes para que elas próprias e os docentes compreendam os processos emocionais que 

eclodem durante o contexto de formação em decorrência das medidas necessárias para conter o 

avanço da atual pandemia. Como também, pode indicar possibilidades de enfrentamento e 

tratamento das dificuldades experienciadas. 

 

METODOLOGIA 

Este artigo constitui o relato de uma experiência de produção de conhecimento promovida 

mediante uma pesquisa qualitativa cujo intento foi o de apresentar elaborações e “compreensões 

a respeito do vivido” (DALTRO; FARIA 2019). A abordagem qualitativa valoriza as 

subjetividades, dando relevância a múltiplas realidades, à descoberta, à descrição e à 

compreensão de que “o todo é mais do que a soma das partes” e depende do contexto vivido 

(STREUBERT; CARPENTER 2013, p. 21).  

Os sujeitos da experiência foram quatro estudantes de enfermagem, do sexo feminino, de 

uma instituição pública de ensino superior na cidade de Feira de Santana, na Bahia. Os relatos 

foram colhidos após decorrido um mês do decreto de suspensão das aulas expedido pelo reitor 

da referida universidade. 

Para a elaboração do relato com o objetivo de compreender o sentido da vida frente à 

pandemia de COVID-19, as estudantes responderam a algumas questões norteadoras. O que você 

entende sobre a pandemia COVID-19? O que mais tem marcado você neste momento? Como 

você está vivendo este momento? Qual o sentido de sua vida neste momento? Como você vai se 

sentir  como estudante, na prática hospitalar, frente a existência da COVID-19? Quer falar algo 

mais? Em seguida procedeu-se à síntese dos relatos, com base na análise existencial de Viktor 

Frankl e considerando as três etapas da análise de conteúdo temático-categorial de Bardin (2016).   

1) Pré-análise: fase de organização, cujo objetivo é sistematizar as ideias iniciais para 

que, assim, as etapas posteriores possam ser realizadas. É constituída de cinco fases: 

leitura flutuante, escolha dos documentos, formulação das hipóteses e dos objetivos, 



 

referenciação dos índices e elaboração dos indicadores e, por fim, a preparação do 

material.  

2) Exploração do material: consiste na decomposição e enumeração de tópicos do 

conteúdo de modo a organizar unidades de registro, unidades de contexto, subcategorias 

e categorias.  

3) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: fase em que os dados serão 

analisados de maneira a se tornarem significativos e válidos, levando-se em conta o 

referencial teórico frankliano. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Seguindo os passos da análise temática-categorial de Bardin (2016), os resultados 

abrangeram três temáticas que se constituíram em categorias: consciência de que a pandemia de 

COVID-19 traz sentimentos de medo devido às mortes e tédio devido ao distanciamento social 

e à improdutividade; descoberta de valores existenciais na vivência da pandemia de COVID-19; 

e perspectivas da estudante para o futuro. Cada categoria apresentou subcategorias. 

 

Categoria 1 – Consciência de que a pandemia de Covid-19 traz sentimentos de medo devido 

às mortes e de tédio devido ao distanciamento social e à improdutividade. 

 

Levando-se em conta de que o sentido é algo a ser descoberto e buscado conscientemente, 

a consciência guia o ser humano em sua busca de sentido para a vida. Nessa busca, ele é 

responsável por responder às perguntas da vida, “encontrando o verdadeiro sentido de uma 

situação”, pois o sentido não pode ser inventado ou criado (FRANKL; LAPIDE, 2014, p. 81). A 

consciência é um fenômeno unicamente humano e se refere a um caráter singular de necessidade, 

ou seja, a “uma demanda única que alguém venha a enfrentar” (FRANKL, 2008, p. 29).  

Ter consciência da situação concreta da pandemia de COVID-19, neste caso, é tomar 

conhecimento sobre a doença, o quadro clínico e seu tratamento, além da noção de que o vírus, 

SARS-CoV-2, por ter origem pouco conhecida e altas taxas de natalidade, acaba por afetar o 

bem-estar psicológico de muitas pessoas (ASMUNDSON; TAYLOR, 2020). O tempo de 



 

isolamento em casa, mantendo distância da relação social com as pessoas – colegas, amigos, 

docentes e familiares –, trouxe sentimentos de medo e angústia, como será relatado na 

apresentação das respostas, distribuídas em subcategorias e, quando possível, na primeira pessoa 

do plural, representando a voz das estudantes e destacadas em itálico. 

 

Subcategoria 1.1 – Revelando sentimento de medo – próprio e do outro – de adoecer e da 

indefinição da situação, o que se intensifica com as notícias nos meios de comunicação. 

 

O "mundo parou", as pessoas ficaram reclusas dentro de suas casas, as ruas ficaram 

vazias, e o medo tomou conta de muita gente, inclusive de nós. O medo é de adoecer e da 

indefinição da situação. Inicialmente, ficamos muito assustadas. Ao assistir aos jornais e às 

notícias que circulavam diariamente, nosso medo e nossa angústia só intensificavam. Hoje, 

evitamos assistir aos jornais e ler as notícias a respeito.  

O temor pela incerteza do futuro é algo muito angustiante, pois ainda não sabemos como 

serão os próximos meses, nem o que vamos enfrentar. Isso nos deixa bastante receosas. Mas 

cremos que tudo isso irá servir para nos fortalecer em diversos aspectos.  

Esse temor, que não é um sentimento patológico, advém de uma heurística resultante da 

reflexão e da ação dirigidas para a consolidar uma decisão sobre o princípio que se configura 

como ser responsável. O ser humano com temor, na prática, poderá agir e pensar sobre seu 

destino e o futuro da humanidade (PESSINI, 2014, p. 26).  

O modo como nos posicionamos diante da dificuldade emerge quando manifestamos 

quem de fato somos. Os acontecimentos do presente podem, no futuro, ser modelados ou 

alterados para melhor. Isso seria como o vir a ser para a consciência de saber agir com 

responsabilidade (FRANKL, 1990, p. 73). Decerto, esse otimismo é difícil de ser vivido no 

momento atual, principalmente por conta das vidas perdidas, algumas muito próximas.  

Assim, uma posição frente ao medo ou temor da COVID-19, com a crença na vida, se 

torna uma força. A vivência desses sentimentos trouxe a expressão de uma atitude, no presente. 

Esse princípio tem caráter ontológico, pessoal, emocional e até mesmo de fé (MIGUEZ, 2014). 

Uma vida guiada pela transcendência no sentido da vida, com atenção aos valores existenciais, 

tem a possibilidade de encontrar um caminho para sair do temor e chegar ao ato responsável.  

 



 

Subcategoria 1.2 – Revelando que o distanciamento das pessoas, por terem de ficar em casa 

e por se sentirem pouco produtivas, é uma experiência difícil. 

 

O momento é delicado, difícil e complicado pela necessidade de distanciamento dos 

amigos e familiares queridos. Permanecer em casa é necessário para evitar aglomerações e a 

propagação do vírus, ao mesmo tempo que é viver sem entretenimento. Outros sentimentos 

emergem dessa situação concreta, como o tédio e a sensação de improdutividade pela 

interrupção das atividades acadêmicas, o que nos leva à ansiedade e à angústia. 

O distanciamento social reprime nossos sentimentos de alegria, e uma sensação de 

impotência emerge, pois nossa luz, que nos movia para uma vontade de viver, foi suprimida: as 

atividades acadêmicas e o contato presencial com as pessoas que amamos. Assim, o sofrimento 

flui, surge o conformismo, a incapacidade de querer seguir. Em alguns dias, a vontade é de nada 

fazer.   

O existencialismo frankliano explica três elementos que levam à falta de motivação para 

a vida:  o conformismo, quando o ser humano perde a sua autenticidade, a partir da supressão do 

fazer e do pensar, passando a seguir os outros (FRANKL, 2017); o totalitarismo, que implica a 

imposição de criação de pessoas tecnicistas e alienadas, ou seja, que fazem o que os outros 

desejam (DOURADO et al., 2010; FRANKL, 2017, 2009b); e o reducionismo, entendido como 

a fragmentação do ser humano, reduzindo  os fenômenos especificamente humanos a uma mera 

unidimensionalidade (FRANKL, 2017; MIGUEZ, 2015). 

 

Subcategoria 1.3 – Expressando a relação da finitude da vida, com a pandemia  

 

A COVID-19 é uma doença respiratória que representa grande tragédia mundial, por 

acarretar várias mortes – vidas e histórias interrompidas. Essa situação se torna mais assustadora 

pela rapidez de evolução da doença, pelo impacto na mudança de vida das pessoas e pelo modo 

como elas são enterradas, sem o contato de seus familiares. Outro agravante é o colapso do 

sistema de saúde em algumas regiões em que pessoas estão morrendo por falta de respiradores, 

dentre outras situações que provocam reflexões sobre a vida.  

A quantidade de óbitos nos tem assustado muito, por deixar transparecer toda nossa 

vulnerabilidade. São muitas histórias interrompidas e muito sofrimento daqueles que perderam 



 

os amores de sua vida. Embora a finitude de nossa existência seja a maior certeza que temos na 

vida, é muito difícil encará-la, talvez porque o desconhecido nos assuste de tal maneira, que, 

por vezes, queremos negá-lo ou fugir da realidade. 

Ao longo da vida, o homem vive em busca de sentido. Nesse processo, pode se deparar 

com sentimentos de dor, culpa e morte – essa tríade trágica –, inerentes à própria existência 

(FONTURA, 2013). 

Na construção social humana, a morte e o morrer são vistos como avessos ou inimigos 

da própria vida, não como algo que marca a transitoriedade da existência. Não há dúvidas de que 

o grande número de óbitos provocados pela COVID-19 é assustador e até mesmo difícil de 

encarar. Mas, diante dessa circunstância, a humanidade vem mudando, vivendo cada vez mais o 

presente, sem se preocupar com o que aconteceu e o que ainda está por vir. E assim, refletindo 

sobre a morte, o ser humano poderá ressignificar cada vez mais sua existência e a importância 

dela (FRANKL, 2017; FONTOURA, 2013). 

 

Categoria 2 – Encontrando valores existenciais na vivência da pandemia COVID-19 

 

A vivência da pandemia de COVID-19 tem sido experienciada com momentos de 

desmotivação pela vida, como já verificamos na categoria anterior, expressos por medo e tédio. 

Mas também ela cria oportunidades de encontro de valores existenciais.  

Na visão de Viktor Frank (2011a), o homem comum concebe três vias de encontro de 

sentido na vida: os valores criativos, os atitudinais e os vivenciais. Enquanto, na primeira via, o 

homem se realiza mediante um fazer algo para alguém ou para o mundo, na segunda, ele se 

expressa pelas atitudes que toma perante os desafios da vida. Já na terceira via, ele se realiza 

através das vivências que realiza no decorrer de sua existência, as quais trazem alívio, esperança 

e sensações, alimentando recordações. E isso significa que a vida humana poder atingir sua 

plenitude não apenas no criar e gozar, senão também no sofrimento (FRANKL, 2011b). 

 

Subcategoria 2.1 – Refletindo sobre o valor do abraço nas pessoas que se ama e do convívio 

familiar, e expressando a vontade de voltar à rotina, no futuro. 

 



 

A situação de precisar permanecer em casa, distantes das pessoas e das atividades, nos 

fez perceber significados. Percebemos que é um momento para parar e refletir sobre a 

importância do convívio com os familiares que tanto amamos e não tínhamos tempo de encontrar 

no dia a dia. Identificamos o quanto um abraço nas pessoas que amamos tem valor – algo que 

passava despercebido. A esperança de realizar essas ações no futuro é o que ilumina o presente. 

No momento, acreditamos, que o sentido de nossas vidas está na vontade de retornar à nossa 

rotina, rever nossos amigos e familiares e saber que a pandemia chegou ao fim.  

Estar em casa – quando, antes, chegávamos nela como visita, devido aos estudos em 

outra cidade – é uma situação vivida por muitos de nós, e possibilita a convivência por mais 

tempo com a família. Como, por exemplo, estar com tempo para acompanhar o crescimento de 

uma sobrinha de pouco mais de um ano de idade e que está numa fase tão divertida e importante. 

Isso tem possibilitado viver com alegria e rir bastante, saindo um pouco do foco da pandemia.  

Os valores vivenciais emergem com as vivências com a natureza e (ou) com pessoas. Eles 

podem ser expressos em diversas situações: contemplar o pôr do sol, ouvir uma música tocada 

ao violino, ou mesmo ao se entregar às pessoas amadas (FRANKL, 2011a) 

O que ocupa o pensamento não são as grandes experiências, e sim, muitas vezes, um fato 

corriqueiro, as coisas mais insignificantes de sua vida anterior, sua cotidianidade (FRANKL, 

2011b). Assim, uma lembrança positiva será gerada frente à boa realização de todas as coisas, 

tanto aquelas consideradas importantes, quanto as mais simples, como a valorização do abraço 

da pessoa amada. 

Durante sua passagem nos campos de concentração, Frankl descreve que, no estado de 

apatia, “surgiu uma ardente saudade de seus familiares” (FRANKL, 2011b, p. 9). Essa sensação 

de saudade profunda também surge nos tempos de pandemia, e constitui uma expressão presente 

em nossos relatos. 

Durante o período de distanciamento social, nota-se a importância de ter um objetivo 

transcendente. Na visão Frankliana, ter um objetivo para além do âmbito individual permite olhar 

mais além do sofrimento (FRANKL, 2011). Nesse tocante, manter a concentração no presente 

facilita a possibilidade de construir uma consciência da realidade, sem aprisionamento ao 

sofrimento passado e futuro: “O que realmente é, é só no presente.” (FRANKL, 2011b, p. 50). 

Portanto, é importante manter conexão com amigos, a fim de diminuir a distância. A 

capacidade de relacionamento com outras pessoas permite sair da solidão e diminuir o 



 

sofrimento.  A experiência de sair de si e se entregar a algo ou a alguém é denominada por Frankl 

(2011a) como autotranscedência.  Em sua visão, olhar mais além de si permite encontrar um 

sentido de vida, e vivenciá-lo de forma consciente e autêntica. 

 

Subcategoria 2.2 – Revelando a busca de conhecimento – por meio de estudos, leituras e 

entretenimentos com recursos de acesso remoto –, e do autocuidado. 

 

Estar em casa por mais tempo com a família durante o período da quarentena nos fez 

enxergar outros ângulos frente à pandemia. Tentamos focar a atenção na nossa realidade, 

reinventando-a da maneira que foi possível. Agir assim foi uma tentativa de evitar assistir aos 

noticiários, que veiculam muitas informações negativas, o que minimizou a ansiedade e trouxe 

bem-estar. 

Assim, conseguimos desenvolver uma rotina de atividades diversas: estudos, com a 

leitura de livros; realização de tarefas domésticas (limpar a casa junto com nossa mãe); busca 

de entretenimentos, filmes e séries de televisão; telefonemas e vídeo chamadas para nossos 

amigos, para tentar diminuir as distâncias; busca de tecnologias remotas para encontros 

virtuais e amenizar um pouco a saudade. 

O tempo em casa foi aproveitado para executar atividades que não se conseguia realizar 

antes, por falta de tempo, como também acentuar o autocuidado, promover uma mudança para 

alimentação saudável e executar atividades físicas que não faziam parte da rotina.  

Existem algumas formas específicas de encontrar o sentido da vida, e, dentre elas, está a 

de se dedicar à criação de uma obra, de uma boa ação, ou fazendo algo para o mundo ou para 

alguém. Esses são os chamados valores criativos (FRANKL, 2011). 

Ao executarem as atividades mencionadas, as estudantes despertavam para outros 

conteúdos e cultivavam valores criativos – caminhos para o encontro de um sentido de vida. 

 

Subcategoria 2.3 – Expressando atitude positiva, apesar de tudo, e de crença em Deus. 

 

Os momentos vividos na pandemia foram marcados por altos e baixos. Às vezes, havia 

tristeza e falta de fé, simultâneas às lembranças das pessoas amadas, entremeadas com a execução 

de atividades produtivas e com o foco no autocuidado, na oração e na crença na ajuda de Deus. 



 

No tocante ao apego a Deus, ele se vincula à crença de que, estando com ele, nada de 

ruim acontecerá com nossa família, de que essa situação logo vai passar e de que tudo voltará 

a ser como era antes. Apesar disso, às vezes, emergia uma descrença. 

Outra posição importante que nos fortaleceu no momento do sofrimento, foi a de buscar 

a oração e ter uma atitude positiva, percebendo que precisávamos focar nos casos de 

recuperação da doença, e não nas perdas. Isso é compatível com a assertiva: o que você vê no 

espelho depende do ângulo a partir do qual que você olha.  

Assim, durante a pandemia, o sofrimento, em alguns momentos, pôde trazer uma 

sensação de perda de sentido de vida; em outros, ele estimulou a adoção de uma posição otimista 

apesar de tudo, como uma forma de prevenção a ser adotada. Os valores atitudinais estão 

relacionados à postura adotada frente a uma situação imutável, ou seja, eles têm vínculos com a 

característica humana de transformar um sofrimento em uma realização ou conquista, o que 

geralmente se associa com a capacidade de suportar o sofrimento inevitável (FRANKL, 2011b). 

O sofrimento é inevitável. O que se requer da pessoa é que suporte a incapacidade de 

compreender racionalmente que a vida tem um sentido incondicional, apesar das circunstâncias. 

Esse sentido incondicional é chamado de suprassentido, e só é apreendido pela fé, pela confiança, 

pelo amor (FRANKL; LAPIDE, 2014). 

A atitude de crença em Deus se insere no caminho para uma vida plena de sentido, na 

qual o ser humano explora a força de sua dimensão espiritual. Para Frankl e Lapide (2014), “a 

salvação do homem está no amor e através do amor”. Para muitos, Deus se expressa através do 

amor e, quando se vivencia uma situação de sofrimento, apoiar-se em crenças e na fé possibilita 

encontrar sentido no sofrimento e suportá-lo da melhor forma. 

 

Categoria 3 – Perspectivas das estudantes para o futuro 

 

Frente à situação de viver a pandemia, nossas perspectivas para o futuro encaminham a 

motivação de desejar ser enfermeira, com a missão de cuidar de vidas de modo responsável, 

com empatia e respeito, apesar do desafio de enfrentar o medo de contaminação ou de 

transmissão do SARS-CoV-2. 

 



 

Subcategoria 3.1 – Despertando para o sentido da vida: ser enfermeira e responsável, 

apesar do medo de contaminação por Covid-19. 

 

Para nós, abordar o sentido de nossa vida em todos os âmbitos constitui um imperativo, 

um sinal de esperança, uma urgência.  

O sentido da vida simplesmente existe e é necessário encontrá-lo. Trata-se de uma 

dimensão universal no seu valor e singular no seu conteúdo. O sentido da vida é a motivação 

primária humana. Para Frankl, nenhum homem inventa o sentido da vida, pois cada um é cercado 

pelo sentido da própria vida, que não pode ser dado ou criado, mas deve ser encontrado 

(FRANKL, 2011b). 

Temos muito orgulho dos profissionais de saúde que estão na linha de frente dessa 

situação, em especial dos que se dedicam à enfermagem. Também queremos, no futuro, ser 

enfermeiras de ponta. Por esse motivo, buscamos compreender todos os aspectos atuais da 

pandemia de COVID-19 para aplicar esse aprendizado no futuro, como profissionais de 

enfermagem. Assim, entendemos o sentido da vida voltado para o âmbito profissional e 

apreendemos a ideia de vocação inserida nesse sentido da vida.  

Para Frankl (2011b), cada ser humano tem sua missão singular na vida, ou uma vocação 

própria, uma tarefa concreta que exige realização. Assim, cada pessoa não pode ser trocada, nem 

sua vida pode ser copiada. A tarefa é tão específica quanto a oportunidade única de levá-la com 

sentido.  

Dessa forma, percebemos, em nossa vocação, a motivação de se empenhar e se espelhar 

nos profissionais de saúde que estão na linha de frente da pandemia. 

Nossa motivação é dar prosseguimento à nossa graduação, e pomos essa meta como 

nosso principal objetivo. Dentro da academia, podemos vivenciar todas as coisas que o ensino, 

a pesquisa e a extensão nos proporcionam, sempre buscando aprender coisas novas, e, a partir 

disso, dando outros sentidos para a vida.  

O medo do contágio acentua a consciência da necessidade de ser responsável durante o 

cuidado com pessoas. Assim, como estudantes, vemos o contexto atual da pandemia de COVID-

19 como uma oportunidade para nos tornarmos ainda mais cuidadosas e responsáveis na 

atenção às pessoas adoecidas.  



 

Na visão frankliana, ser humano significa ser responsável, e essa responsabilidade é o ato 

de assumir uma missão ou responder aos desafios da vida de forma consciente. Trata-se de uma 

ação no momento presente, na concretude de determinada pessoa, numa determinada situação 

(FRANKL, 2017).  

Há possibilidade de todo ser humano assumir uma atitude diante dos condicionamentos. 

Não se trata aqui da liberdade das condições biológicas, psicológicas e sociais, mas da liberdade 

para uma decisão diante das circunstâncias, tornando-se, portanto, um ser responsável e 

consciente de suas responsabilidades (FRANKL, 2011b). 

Decerto sentiremos um pouco mais de receio ao prestar o cuidado, na prática hospitalar, 

quando as aulas recomeçarem, frente à existência da COVID-19, devido à insegurança pelo 

medo do contágio e por ser uma doença recente, que ainda está sendo desvendada, e, portanto, 

sem muitas comprovações científicas. 

Ao mesmo tempo, acreditamos que o risco de contaminação nos fará adotar atitudes 

cada vez mais responsáveis e cuidadosas, principalmente em relação aos cuidados de higiene 

fundamentais para ter e fornecer segurança ao paciente. Teremos um cuidado redobrado, com 

muita responsabilidade, tanto com o autocuidado, como com os pacientes e as pessoas presentes 

no contexto. 

Podemos destacar outro lado positivo da situação: nós nos tornaremos profissionais 

ainda mais zelosas por nossa integridade e também pela do paciente, sempre atentas para a 

utilização dos equipamentos de proteção individual e a higienização correta das mãos. 

A partir dessas falas, conclui-se que as estudantes admitem que o risco e a insegurança 

do medo de contágio serão muito acentuados durante o retorno das práticas, mas que, ao mesmo 

tempo, elas atuarão com mais responsabilidade, cuidado, zelo e preocupação com o paciente 

assistido, além do cuidado consigo mesmas. 

 

Subcategoria 3.2 – Autodistanciamento pela empatia e respeito ao outro 

 

Infelizmente, a COVID-19 é uma doença estigmatizada. É importante ter a visão atenta 

para o outro, com um olhar de empatia e respeito nutrido de cuidado e amor ao próximo. Isso 

acontece com o estabelecimento de uma relação interpessoal, que permite enxergar que, nos dias 

atuais, cuidar do outro é cuidar de si mesmo. Na visão frankliana, o sentimento da empatia é 



 

entendido como a possibilidade que o sujeito tem de se colocar no lugar do outro, sentindo o que 

o outro sente e o compreendendo (FRANKL, 1990). 

A empatia se faz necessária nos mais diversos âmbitos, e não é diferente, na enfermagem. 

A capacidade de se colocar no lugar do outro, respeitando e apoiando seus sentimentos, é 

essencial para que o atendimento seja mais humanizado. Além disso, a prática da empatia 

contribuí para a quebra das barreiras que distanciam o profissional do paciente.  

Nossa experiência, como estudantes, frente à pandemia de COVID-19 deixa claro que a 

empatia, nesse momento, simboliza o respeito à vida do outro, tendo em vista que a luta contra 

o vírus não cabe a uma única pessoa, mas à coletividade em geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo permitiu compreender que as estudantes de enfermagem percebem que a 

pandemia de COVID-19 traz sentimentos de medo devido às mortes, tédio pelo distanciamento 

social e improdutividade pelo afastamento das atividades presenciais da vida acadêmica. Como 

também possibilitou o encontro de valores existenciais, como os de vivência, ao evocar a 

importância do abraço das pessoas amadas, os valores referentes à busca de conhecimento, por 

meio do estudo e das tarefas acadêmicas, além da preocupação com as ações de autocuidado. Por 

fim, a experiência permitiu ativar o valor da crença em Deus, em função de tudo o que está sendo 

vivido. Ele também permitiu reafirmar a missão vocacional para a enfermagem, a 

responsabilidade do exercício profissional, a ser realizado com empatia e respeito ao outro. 

O estudo possibilitará reflexões relevantes para docentes e estudantes de enfermagem 

pelo relato do que foi vivido durante a pandemia de COVID-19, na visão dos próprios estudantes. 

Constitui uma possibilidade de valorar o autoconhecimento e a autocompreensão dos estudantes 

de enfermagem frente ao que poderão vir a ser no enfrentamento da pandemia de COVID-19. 

Para os docentes, será relevante para rever e refletir sobre suas práticas, verificando a 

possibilidade de modificar o modo como estabelecerão estratégias pedagógicas para o 

desenvolvimento do ensino quando do retorno às atividades presenciais. 
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