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INTRODUÇÃO

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) categorizou a Covid-19 como
pandemia, em função do número alarmante de casos e óbitos pelo coronavírus em diversos
países.1 No dia 12 de março, dia seguinte do comunicado da OMS, a Reitoria da Unicamp
anunciou a suspensão das atividades presenciais nos campi da universidade a partir do dia 13,
com exceção das práticas consideradas essenciais ou da área da saúde, de acordo com a
Resolução GR-024/20202, de 16 de março de 2020.
A impossibilidade de convivência no espaço da universidade forçou uma rápida adaptação dos
docentes e discentes da Unicamp para as estratégias de ensino e aprendizagem mediadas por
tecnologia e não presenciais, como determinado na Resolução GR-025/20203. Considerando a
necessidade do contexto pandêmico, cada unidade acadêmica sugeriu seu plano de ação para
manter as disciplinas remotas total ou parcialmente, com apoio ao acesso digital e flexibilização
das normativas institucionais.4

Esse projeto pretende analisar como a pandemia impactou os desempenhos, os contextos de vida
e as perspectivas dos estudantes de graduação da área da saúde da Unicamp, bem como
apresentar as condições de saúde e o perfil socioeconômico de tais estudantes ao longo dos
quatro semestres de ensino remoto emergencial dos anos de 2020 e 2021. Propõe-se
desenvolver o projeto considerando duas frentes: uma voltada para a compreensão do
desempenho dos alunos em disciplinas dos diferentes cursos da Unicamp; e outra voltada à
compreensão da perspectiva dos estudantes sobre o período do ensino remoto emergencial na
pandemia.
Nosso estudo está centrado na segunda frente do projeto, na análise dos dados do questionário,
no eixo temático que trata da relação entre o perfil socioeconômico e as condições de saúde
individual e familiar durante a pandemia, na análise simples e no cruzamento dos resultados das
questões quantitativas e qualitativas.
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OBJETIVOS

GERAL: Compreender como a pandemia impactou os desempenhos acadêmicos, os contextos
de vida e as perspectivas dos estudantes de graduação da Unicamp durante os quatro semestres
de ensino remoto emergencial dos anos de 2020 e 2021.
ESPECÍFICO: Produzir correlações entre os dados resultantes das diferentes condições de
familiares e de saúde durante a pandemia e o perfil socioeconômico dos discentes; Levantar os
principais temas tratados nas questões discursivas que tratam da saúde dos estudantes da
Unicamp durante o período do ensino remoto.

METODOLOGIA

Aplicação de questionário que contém quarenta e uma (41) perguntas, trinta e cinco (35)
perguntas de caráter objetivo e seis (06) perguntas de caráter discursivo, organizado em torno de
cinco eixos temáticos: 1) Perfil socioeconômico e estudantil; 2) Condições domésticas e familiares
durante a pandemia; 3) Condições de saúde individual e familiar durante a pandemia; 4) Espaço
físico e recursos tecnológicos no contexto de estudo; 5) Cotidiano de suas atividades acadêmicas
remotas.
Analisaremos neste estudo os eixos 1 e 3. O primeiro eixo, “Perfil socioeconômico e estudantil”,
possibilitará saber a estratificação dos estudantes em termos de origem regional, faixa etária,
gênero, raça, renda e curso de graduação.. O terceiro eixo, intitulado “Condições de saúde
individual e familiar durante a pandemia”, objetiva compreender especialmente se os estudantes
tiveram contato com o coronavírus e também outras questões de saúde física ou mental. De
maneira geral, lidaremos com as noções de contexto5 e de perspectivismo6, considerando que é
importante a questão de como produzimos discursivamente os contextos e as nossas
perspectivas. O projeto tem o interesse de propor o entendimento da recorrência e da
proeminência dos contextos experienciados e das perspectivas elaboradas pelos discentes da
Unicamp ao longo dos dois anos de ensino remoto. Também levaremos em consideração o
conceito de tópico discursivo 7 de forma a mapear quais os principais conteúdos simbólicos que
emergem das respostas discursivas.
É importante ressaltar que somos um grupo formado por um conjunto de professores de
diferentes áreas que vai levar adiante a execução do projeto. Estão representadas as áreas de
Humanas, Engenharias, Ciências Médicas e Exatas.
Após o término da pesquisa os dados serão armazenados, por no mínimo cinco anos, conforme
Resolução 510/2016 do CNS/MS.

RESULTADOS  PRELIMINARES

Até o momento, 135 estudantes responderam ao questionário.. Os participantes se encontram na
faixa etária de 18 - 49 anos, entre eles 67 se identificam como mulher cisgênero (50,8%), 56
(42,4%) como homem cisgênero, 8 (6,1%) não-binário e 1 homem trans (0,8%). 97 estudantes se
identificam brancos (73,5%), 26 como pardos (19,75), 5 como pretos (3,8%), 2 amarelos (1,5%), 1
indígena (0,8%) e 1 negro (0,8%).
Para a análise das condições de saúde e perfil socioeconômico dos estudantes, foram
destacadas as perguntas:

● Você foi responsável pelo cuidado de outras pessoas no período de isolamento?
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● Você foi responsável pelo cuidado de quem no período de isolamento?
● Em relação ao grupo de risco de contaminação da Covid-19, faço/não faço parte do grupo

de risco.
● Em relação ao grupo de risco de contaminação da Covid-19, você conviveu com alguém

que é do grupo de risco no período de 2020 e 2021?
● Qual o nível dos impactos das condições domésticas e familiares acima referidas nas suas

atividades acadêmicas?
● Quais os impactos das condições domésticas e familiares acima referidas nas suas

atividades acadêmicas?
● Você ou alguém da sua rede familiar tiveram Covid-19 em 2020 e/ou 2021?
● Se você ou alguém da sua família teve Covid-19, qual o nível dos impactos na sua saúde

física e mental?
● Se você ou alguém da sua família teve Covid-19, quais os impactos na sua saúde física e

mental?
● Quais problemas de saúde você teve durante a pandemia e decorrentes da situação

pandêmica?
● Se você teve problemas de saúde física e/ou mental, em qual nível eles afetaram as suas

atividades acadêmicas?
● Se você teve problemas de saúde física e/ou mental, como eles afetaram as suas

atividades acadêmicas?
● Em relação às suas eventuais dificuldades nas suas atividades acadêmicas, produza uma

gradação para cada um dos aspectos abaixo (sendo 01 o menos preocupante e 05 o mais
preocupante) [Sócio Afetivas (relacionadas aos aspectos emocionais e de saúde que
envolvem os discentes, tais como cansaço, frustração, ansiedade, tristeza etc.)]

Para ilustrar, podemos observar na Figura 1 que a maioria dos participantes teve Covid ou esteve
em contato com alguém que adoeceu (64,4%).

Figura 1. Contato do participante da pesquisa com a Covid-19 no período de 2020 e/ou 2021.

Uma pesquisa de 20 perguntas aplicada em 1.277 indivíduos de doze países convidados,
investigou o impacto do COVID-19 sobre os estudantes de radiografia, mostrou também os
desafios enfrentados pela situação de vida e saúde dos estudantes quando observada a
coabitação, que eleva os riscos de disseminação da Covid-19 pelas condições subjacentes
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conhecidas ou morando com amigos ou com familiares comprometidos com o Covid-19, além do
isolamento de família e os cuidados com outras pessoas.8
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