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INTRODUÇÃO:
A pesquisa vai ser com os alunos ingressantes nos anos de 2020 e 2021, e

para os alunos que trancaram devido a pandemia, assim fazendo com que

estudemos os resultados que será apresentado com os impactos que a pandemia

da COVID-19 teve no meio acadêmico.

METODOLOGIA:
Foi utilizado um questionário para fazer o levantamento de quais foram os

impactos dos alunos do curso de licenciatura de química e física, que foram

ingressantes nos anos de 2020 e 2021, e para os alunos que trancaram devido ao

ensino remoto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:
O questionário ainda está em processo em que os estudantes estão

respondendo, por conta disso ainda não se tem nenhum resultado conclusivo, mas

o resultado esperado são para ver quais foram os impactos que a pandemia trouxe

para os estudantes.

A pandemia da COVID-19, exacerbada em 2020 e 2021,afetou não só os

brasileiros como a população mundial. A pandemia trouxe desafios para diversas

áreas, como a da saúde, da economia, da política, entre outras, mas uma que teve

um maior impacto foi a da educação, por conta que vivenciamos algo que nunca
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tinha acontecido, o fechamento das escolas e universidades, por um longo período,

impelindo-as à adesão do ensino remoto.

Segundo Dias e Pinto (2020), é importante pensarmos sobre como devemos

agir em relação ao ensino remoto e o presencial, já que essas iniciativas não se

resumem a oferecer aulas e sim a observar outros fatores que colaboram para o

ensino ser algo com ou sem qualidade. Os autores mostram os problemas que as

instituições de ensino têm enfrentado em época de pandemia, como por exemplo:
[...] muitos no Brasil não têm acesso a computadores, celulares
ou à Internet de qualidade - realidade constatada pelas
secretarias de Educação de Estados e municípios no atual
momento - e um número considerável alto de professores
precisou aprender a utilizar as plataformas digitais, inserir atividades
online, avaliar os estudantes a distância e produzir e inserir nas
plataformas material que ajude o aluno a entender os conteúdos,
além das usuais aulas gravadas e online. Na pandemia, grande parte
das escolas e das universidades estão fazendo o possível para
garantir o uso das ferramentas digitais, mas sem terem o tempo hábil
para testá - las ou capacitar o corpo docente e técnico-administrativo
para utilizá-las corretamente.
[...]
Há ainda outros obstáculos graves, especialmente para alunos e
professores mais empobrecidos, muitos deles localizados na
periferia das grandes cidades ou na zona rural. Faltam
computadores, aparelhos de telefonia móvel, software e Internet de
boa qualidade, recursos imprescindíveis para um EaD que
resulte  em  aprendizagem. (DIAS e PINTO, 2020, p. 546)

Analisando os problemas descritos por Dias e Pinto (2020), é possível afirmar

que, no ensino superior, algumas Universidades conseguiram dar um suporte para

as aulas remotas, porém outras não.

A universidade não pode usar o Educação a distância ou o ensino remoto

como soluções para a pandemia visto que esse tipo de metodologia acaba

intensificando as desigualdades que já existem no meio dos alunos, que no

presencial acaba tendo um pouco de nivelamento nas instituições de estudo, fato

que não é comum no online.

Devido ao confinamento dos estudantes no período da quarentena, houve um

grande aumento nos níveis de ansiedade, estresse e depressão, de acordo com

Maia e Dias, (2020, p. 6) “[...] um aumento significativo de perturbação psicológica

(ansiedade, depressão e estresse) entre os estudantes universitários no período

pandêmico comparativamente a períodos normais.”

O ingresso dos alunos na universidade foi algo que chamou atenção, devido

que para ingressar na mesma já tem uma certa dificuldade, mas os ingressantes da
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pandemia acabam sentindo mais ainda, por conta que muitos tiveram seus últimos

anos de estudo nas escolas regulares em tempo de pandemia.

A Universidade, que está sendo o locus da pesquisa, disponibilizou recursos

para que os alunos consigam ter acesso às aulas, na época em que não se estavam

frequentando a mesma, como computadores, para que os alunos com uma

condição menor tivessem como acompanhar as aulas remotamente, assim não

prejudicando os mesmos. E assim fazendo com que o número de pessoas que

tiveram acesso às aulas aumentasse, assim proporcionando uma democratização

da educação que, na maioria das vezes, é algo que é de acesso para poucos,

Machado (2006) diz que
[...] com a finalidade de democratização do ensino, no sentido de que

muitos tenham acesso a uma qualidade que é um privilégio de

poucos, bater na medida em que somente elementos altamente

utilizados. (MACHADO,2006 , p.99)

Um dos fatores que mais refletiu na qualidade do ensino nos tempos

pandêmicos foi a tecnologia que tem dois lados, ela agrega na formação do aluno,

mas também tem seu lado negativo que pode-se acabar se tornando uma vilã,

devido que ela se torna um controle social entre os alunos, que nem sempre todos

os alunos terão a mesma qualidade de acesso, já que falta o celular ou a internet.

Machado (2006, p.99) fala que “[...] por permanecerem inacessíveis a muitos

estabelecimentos das classes de recursos tecnológicos favorecem um controle

social”.

Devido ao costume do aluno de sempre fazer atividades e/ou provas

remotamente com consulta de livros, caderno e até mesmo a própria internet, eles

acabavam não estudando e se preparando para a mesma devido às facilidades que

tinham ao seu alcance, isso acabou se impactando muito quando voltaram as aulas

presenciais. Muitos alunos não se preparam da mesma forma e acabam obtendo

um desempenho não muito agradável, diferente se estivesse estudado e se

preparado para a avaliação ou atividade.

E devido ao baixo desempenho do aluno, muitos acabam pensando em

desistir ou trancar o curso, em virtude de que a realidade que ele está vivenciando,

não estava acostumado e muito menos esperado pelo mesmo.Posto que o ingresso

na Universidade necessita de de um processo de “adaptação”, principalmente

quando o estudante não está acostumado com uma rotina de estudo, para os
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ingressantes de 2020 e 2021 essa “adaptação” não existiu, devido a pandemia que

foi exatamente nos anos de ingresso dos mesmos. Segundo Pires (2021):
[...] a pandemia evidenciou que as políticas de permanência e de

relacionamento estudantil devem também ser sensíveis a outros

fatores, não somente aos acadêmicos, sociais, extracurriculares, mas

também ao bem-estar emocional, ao acesso ao chamado capital

cultural objetivado (computadores, pacotes de dados, softwares),

entre outros. (PIRES, 2021, pg.99)

Assim podemos ver que a permanência na universidade também acabou

sendo impactada pela pandemia com reflexos até o presente momento.

CONCLUSÃO:
Enquanto não houver o levantamento do formulário, não será possível haver

conclusões.
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