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RESUMO:
Este projeto tem como objetivo entender o impacto que a pandemia obteve em alunos

de ensino superior da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).A finalidade para o
mesmo, vem de entender como o período pandêmico impactou o mundo e as formas como se
produz conhecimento.

1. Introdução
No dia 11 de março de 2020, a OMS (Organização Mundial da Saúde) categorizou a

Covid-19 como pandemia, em função do número alarmante de casos e óbitos pelo
coronavírus em diversos países. A declaração da organização internacional, que já vinha
atuando contra a disseminação da doença, veio acompanhada de recomendações sanitárias e
medidas de segurança para a prevenção de infecções pelo coronavírus - e, consequentemente,
de adoecimentos, de internações e de óbitos (OPAS).

Desta forma, o projeto de pesquisa analisado tende a duas hipóteses: 1)Entender quais
foram os impactos da pandemia da COVID-19 nos alunos de graduação.Relacionado ao
perfil socioeconômico, às suas condições domésticas, e às suas condições de saúde e de todos
envolvidos na casa; 2) Como era o aprendizado dos estudantes e a mudança de rotina do
ensino à distância no período de 2020 a 2021.Concentrando a pesquisa nos grupos que
entraram na faculdade no período pandêmico, o questionário sugerido pelos pesquisadores é
totalmente aberto para que o aluno coloque um relato claro e sintetizado, não esquecendo da
descrição objetiva e rápida. Sendo assim a análise dos dados recebidos contará com o
software IRAMUTEQ.O principal instrumento de pesquisa é o questionário anexado a esse
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projeto.O questionário contém quarenta e duas perguntas, trinta e seis perguntas de caráter
objetivo e seis perguntas de caráter discursivo.

A decisão da suspensão das atividades presenciais logo foi seguida pelas demais
universidades estaduais paulistas, a USP (Universidade de São Paulo) e a UNESP
(Universidade Estadual Paulista), em decisão tomada pela CRUESP (Conselho de Reitores
das Universidades Estaduais Paulistas). 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-025/2020.

O retorno presencial em março de 2022, após dois anos de atividades completamente
remotas, torna ainda mais fundamental o registro das memórias e das vivências sobre o
período de distanciamento social e afastamento do espaço físico da universidade, dada a
excepcionalidade do que foi vivido em 2020 e 2021 - em meio ao medo, à incerteza, à revolta
e à ansiedade pelo “depois da pandemia”.

2. Resultados e Discussão
O questionário proposto pelo projeto de pesquisa foi divulgado e até o presente

momento, apresenta 135 respostas dos alunos de graduação.A Partir destas respostas
podemos analisar, por meio de gráficos da própria plataforma do Google Forms, o perfil dos
estudantes e como se encontravam no início da pandemia.

Ao visualizar as respostas obtidas, notou-se que 75% dos estudantes estudados até o
momento são estudantes brancos e em sua maioria do estado de São Paulo.

Imagem 1 - Resposta questionário

Fonte: Acervo do grupo de pesquisa, 2022.

Utilizando da Imagem 1, conseguimos perceber que o projeto de pesquisa cumpre
com a proposta de analisar estudantes de graduação do ano de 2020 a 2021.Deixando
explícito que a pesquisa analisa os mesmos mas não exclui a possibilidade de graduandos de
outros anos estarem respondendo o questionário.Desta forma, se conclui que não só
estudantes dos anos de 2020 e 2021 tiveram seus meios de ensino afetados pela pandemia da
Covid-19.
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Imagem 2 - Resposta ao questionário

Fonte: Acervo do grupo de pesquisa, 2022.

Imagem 3 - Resposta ao questionário

Fonte: Acervo do grupo de pesquisa, 2022.
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Imagem 4 - Resposta ao questionário

Fonte: Acervo do grupo de pesquisa, 2022.

Analisando o perfil e pensando em como os estudantes viveram 2 anos durante a
pandemia em isolamento social.Se faz por necessário, entender como o cotidiano dos
estudantes foram afetados, principalmente com questões pessoais e acadêmicas no mesmo
ambiente.Por conseguinte, na Imagem 2 conseguimos ir a fundo, sobre os auxílios
necessitados pelos estudantes, é perceptível que muitos dos graduando analisadas utilizam a
bolsa BAS (Bolsa Auxílio-Social) que contribui com a renda de em média 993,50 para
muitos estudantes do campus.
Nas imagens 2 e 4, pode-se observar que o ambiente domiciliar era um influenciador para os
estudos dos graduando.Ou seja, a saúde dos familiares ou dos presentes no ambiente era
essencial e afetava os estudantes, considerando que a infecção pelo vírus da SARS-CoV-2 se
propaga pela boca ou nariz, ao respirar e falar no mesmo ambiente.

3. Conclusão
O questionário encontra-se organizado nas hipóteses baseadas.A fim de suportar o

objetivo de implementar o plano final com 1400 perguntas, o projeto tem finalidade
educativa, a ponto de fazer com que a comunidade acadêmica entenda os fenômenos que a
Universidade passou.Lidar com diferentes tipos de demandas em um período onde o estado
de saúde começou a ser um ato coletivo, beneficiando os discentes e alunos da
faculdade.Afinal, os métodos de aprendizagem do ensino a distância estarão mais presentes
no meio presencial e será possível entender essas pequenas mudanças e acréscimos no
ambiente de estudo acadêmico.
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