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INTRODUÇÃO: 

O novo corona vírus (Sars-CoV-2) que provocou uma pandemia em escala 

mundial, iniciada na China no final do ano de 2019 trouxe transformações sociais e 

econômicas, cujas consequências ainda serão sentidas com o passar dos anos. No Brasil, 

desde março de 2020, mês e ano em que foi decretado estado pandêmico no país, mais 

de 6311 mil pessoas morreram por consequência da Covid-19, e mais de 26 milhões de 

pessoas já se infectaram com esse novo vírus. Atualmente, no mundo somam-se mais 

de 52 milhões de mortes. Ao decretar Emergência de Saúde Pública de Importância 

Internacional, em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou uma 

série de orientações, como, o uso de máscaras e álcool em gel, além do distanciamento 

social e fechamento de serviços e espaços que até então não eram considerados 

essenciais, para tentar barrar o avanço da propagação do vírus e o aumento no número 

de mortes.  

Essa crise sanitária no Brasil, além de acentuar a desigualdade social no país, 

obrigou os estudantes e suas famílias a elaborarem novas estratégias de sobrevivência e 

adaptação escolar. De acordo com ZAN e KRAWCZYK, 2021, no trabalho Resiliência 

ou resistência: um dilema social pós-pandemia, “a pandemia nos atinge num momento 

de grave retrocesso político e crise econômica que repercutem na definição dos rumos 

para a educação”. 

Nesse sentido, no âmbito educacional, o efeito mais sentido, foi a suspensão 

das aulas presenciais que durou até o final de 2021. Nesse período, orientados pelas 

portarias e pareceres (BRASIL, 2020a; 2020b; 2020c; 2020d; 2020e) do Ministério da 

Educação (MEC), que autorizou a oferta de Ensino Remoto Emergencial (ERE) no 

Brasil, os governos municipais, estaduais e federais tiveram que orientar e reorganizar 

as aulas da educação básica e do nível superior no país. 

Um estudo elaborado pelo Instituto Semesp ( Secretaria de Modalidades 

Especializadas de Educação) intitulado: “Estudo Efeitos da Pandemia na Educação 

Superior Brasileira3”, traz informações importantes sobre o cenário educacional 

decorrente da pandemia no Brasil.  Esse estudo apresenta dados que possibilitam 

                                                           
1 Dados atualizados em fevereiro de 2022, segundo site: 

https://especiais.g1.globo.com/bemestar/coronavirus/estados-brasil-mortes-casos-media-movel/ 
2 Dados atualizados em fevereiro de 2022, segundo site: https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-

BR&mid=%2Fm%2F02j71&gl=BR&ceid=BR%3Apt-419 
3 Disponível em: https://www.semesp.org.br/pesquisas/estudo-efeitos-da-pandemia-na-educacao-

superior-brasileira/ 
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entender o quanto a educação superior no Brasil vem sendo afetada pela pandemia, 

considerando que a mudança drástica para o aprendizado on-line vem sendo menos 

sentida pelas instituições superiores que já possuíam infraestrutura para a oferta de 

ensino nessa modalidade, e vem trazendo maiores desafios para as instituições que não 

possuíam essa experiência. Além disso, é preciso considerar também, a dificuldade 

ainda maior enfrentada pelos alunos nos cursos com alto nível de atividades e demandas 

externas às salas de aulas, sejam elas, práticas de laboratórios, estágios ou atividades em 

campo, por exemplo. 

No caso do ensino superior público brasileiro, segundo dados do Ministério da 

Educação, das 69 universidades públicas federais do país, 54 tiveram suas aulas 

suspensas no início da pandemia, totalizando mais de 870 mil estudantes com aulas 

interrompidas. Já as universidades públicas estaduais adotaram o ensino remoto desde 

o início da pandemia. Essa nova realidade trouxe a necessidade de uma readaptação das 

universidades públicas e do seu papel dentro da sociedade brasileira. Para MOURA e 

CRUZ, 2020, 

“Após uma discussão sobre as configurações do ensino 

superior no Brasil, em especial nas últimas décadas, um 

elemento que nos chama ao debate é a forma como esse espaço 

institucional produz conhecimento para atender as demandas e 

necessidades da sociedade, principalmente, quando estamos 

passando por uma enorme e violenta crise sanitária global 

(MOURA, CRUZ, 2020, p. 232) ”. 

No Estado de São Paulo, a Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

no dia 12 de março de 20204 foi a 1ª universidade pública do Brasil a anunciar a 

suspensão das atividades acadêmicas por conta do novo coronavírus. Desde então, nessa 

situação de excepcionalidade, os institutos e faculdades da UNICAMP vêm tomando 

uma série de medidas como: aulas que aconteceram remotamente, mudanças na didática 

das aulas, a flexibilização das avaliações, entre outros. Entretanto, mesmo com todas 

essas medidas, foi inevitável que os alunos da graduação sentissem o impacto da 

pandemia em suas vidas e que esse fenômeno alterasse a experiência acadêmica de cada 

um deles. 

“A sensação de que tudo isto seria provisório, o aumento do 

trabalho e a necessidade de uma nova rotina institucional 

levaram a que, na maioria dos casos, não se elaborasse uma 

proposta pedagógica própria para a situação, reproduzindo o 

ensino presencial nas telas dos computadores, o que, no lugar 

do que parecia ser uma estratégia mais fácil e econômica em 

termos de esforços, está resultando no contrário, tanto para os 

docentes quanto para os alunos (ZAN, KRAWCZYK, 2021, p. 

153) ”. 

Os cursos na Unicamp têm diferentes características. Alguns deles têm em seus 

currículos uma carga horária importante reservada para atividades curriculares práticas: 

em laboratórios, estágios em instituições educacionais, por exemplo, que se foram 

profundamente afetadas durante o período de ensino remoto. É preciso considerar 

também que os diferentes turnos – diurno e noturno – apresentam características 

diferentes e, muitas vezes, essas diferenças se expressam no perfil socioeconômico dos 

estudantes, sendo que no caso do noturno se concentram o maior número de estudantes 

que trabalham. Muitos desses estudantes, durante a pandemia tiveram que continuar 

com seus trabalhos de forma presencial, home office ou ficaram desempregados. A 

pandemia chegou no momento em que alguns estudantes acabavam de ingressar no 1º 

                                                           
4 https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2020/03/12/unicamp-anuncia-suspensao-das-

atividades-por-conta-do-coronavirus.ghtml 
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ano na UNICAMP, alguns já tinham convívio na universidade e já outros estudantes 

estavam próximos a se formar.  

A presente pesquisa busca oferecer elementos para a compreensão do impacto 

da pandemia de covid-19 na experiência e aprendizagem dos estudantes que pertencem 

a esses dois universos explicados anteriormente: estudantes de cursos com uma carga 

horária importante em disciplinas práticas e/ou laboratórios, e que também frequentaram 

o período noturno na graduação do 1º ano e do 3º ano de 2020 dos cursos de Pedagogia 

da Faculdade de Educação, do curso de Biologia do Instituto de Biologia, e do curso de 

Geografia do Instituto de Geociências da UNICAMP. Dessa forma, também 

compreenderemos as consequências desse período pandêmico para os cursos que, dentro 

da universidade, exigem atividades práticas (disciplinas práticas e/ou laboratórios). 

 

METODOLOGIA: 

A ideia inicial era de que a pesquisa fosse realizada em três fases: num primeiro 

momento seria elaborado um questionário no Google Forms com perguntas fechadas e 

abertas com o objetivo de conhecer as experiências, dificuldades e estratégias de estudo, 

como se deu o relacionamento com as turmas e professores nos últimos dois anos, entre 

outros.  

Em um segundo momento, para uma primeira análise, as respostas dos 

questionários seriam organizadas e tabuladas por categorias descritivas previamente 

definidas, através das informações, gráficos e planilhas do próprio Google Forms. 

E por fim, na última etapa, seria selecionada uma amostra entre os/as estudantes 

que responderam o formulário levando em conta a representação por sexo, gênero, 

idade, instituto ou faculdade, período em que estão estudando, se trabalham atualmente 

ou não, se trabalhavam antes da pandemia e continuaram trabalhando ou não mais. 

Pretendia-se ter uma amostra representativa de 10 estudantes de cada instituto, 

totalizando ao todo 30 respostas. Esses grupos de estudantes serão convidados para uma 

conversa através do Google Meet, uma entrevista grupal para aprofundar as questões 

vinculadas ao impacto da situação gerada pela pandemia nas experiências de 

aprendizagens práticas desses estudantes. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Inicialmente consideramos que o processo para conseguir autorização no 

Conselho de Ética, para então aplicar o questionário e entrevista aos estudantes dos 

cursos de Pedagogia Noturno, Geografia Noturno e estudantes do curso de Biologia 

Noturno, seria um processo rápido e menos trabalhoso, mas não foi o que nossa 

experiência nos mostrou. Nosso processo todo para conseguir a liberação da pesquisa 

via Conselho de Ética já dura 3 meses, e nesse tempo, além de preencher todas as 

informações solicitadas, temos enviado a cada solicitação do Conselho, novas 

documentações e informações. 

 Outra situação que está tornando esse processo ainda mais demorado, é o fato de 

que as faculdades e institutos que farão parte diretamente dessa pesquisa, terem que 

emitir um documento para ser protocolado ao CEP, dizendo que autorizam que a 

pesquisa seja realizada com seus alunos. Esse fato só nos foi informado depois de 3 

pareceres, dessa forma, o processo para conseguir a autorização se tornou ainda maior, 
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já que as secretarias dessas faculdades não sabiam dessa informação e questionaram 

essa nova regra do Conselho de Ética. 

 Dado todo esse contexto, tivemos que reformular nossa metodologia e nosso 

cronograma. Ainda que já tenhamos criado o questionário via Google Forms e orientado 

as perguntas para entrevista grupal, infelizmente não conseguimos aplicar o formulário 

aos alunos. Nesse cenário, nossa primeira etapa ficará para fase final da pesquisa, em 

que, além de enviar o formulário aos alunos e fazer a entrevista com o grupo, 

analisaremos todas as informações para debater com a nossa bibliografia. 

Considerando que os estudantes do período noturno da Faculdade de Educação 

da UNICAMP precisam cumprir necessariamente 400 horas de estágio supervisionado 

durante os anos da graduação, os estudantes do curso de Licenciatura noturna em 

Biologia, além das 400 horas de estágio supervisionado, precisam cumprir 200 horas de 

atividades teórico práticas de aprofundamento em laboratório, por exemplo, e já os 

estudantes do curso de Geografia noturna do Instituto de Geociências tem em média 400 

horas de atividades em campo durante a graduação, continuamos nos questionando: 

como aconteceu a formação prática desses estudantes durante a pandemia? 

Até o momento temos feito um vasto levantamento bibliográfico e tabulado 

todas as informações e autores que estamos encontrando e que, também estejam 

preocupados com o impacto da pandemia nos alunos de graduação, especificamente, 

pesando nos estudantes do período noturno, para estabelecer uma relação entre a 

produção existente e a vivência dos alunos da Universidade Estadual de Campinas. 
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