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INTRODUÇÃO:

Em 11 de março de 2020, a epidemia COVID-19 passou a ser considerada uma

pandemia pelo diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom

Ghenreyesus, uma vez que a doença tinha provocado, até aquela data, mais de 118 mil

infectados em 114 países e 4.291 mortes. Logo após essa declaração, a UNICAMP divulgou

uma nota suspendendo as atividades por conta do coronavírus e assim, foi a primeira

universidade pública do Brasil a adotar tal medida. A primeira resolução da reitoria estipulou a

suspensão das atividades no campus por 15 dias. Porém, com o avanço da pandemia no

mundo, dois anos depois, seguimos desenvolvendo as atividades acadêmicas de forma

síncrona. Apesar de todos os esforços, às atividades acadêmicas, projetos de pesquisa e

também nas atividades extracurriculares foram prejudicados.

Outro segmento universitário afetado pela pandemia COVID 19 foi o esportivo.

Segundo Guerrero & Fernandes (2020), o esporte é uma das ferramentas utilizadas pelo

universitário para sair da rotina de trabalhos, provas e responsabilidades acadêmicas. Por

meio do esporte, o universitário se socializa, realiza uma atividade de lazer e melhora sua

saúde mental. Na dimensão do esporte universitário, as entidades acadêmicas esportivas

responsáveis pela organização do esporte são as Ligas e Associações Atléticas Acadêmicas

(AAA). Seus recursos financeiros são provenientes da arrecadação dos atletas, eventos

esportivos e sociais. Sem eles, como ocorreu durante a pandemia, as entidades podem ter

enfrentado severa dificuldade para cumprir os compromissos previamente estipulados com

fornecedores de produtos e os treinadores esportivos. Como resultado, os estudantes

envolvidos na gestão das entidades desportivas, os estudantes-atletas e os treinadores
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esportivos podem ter vivido um significativo aumento nos sintomas de estresse e ansiedade,

com potência prejuízo da sua saúde mental. Entretanto, não há evidências sobre o efeito da

pandemia COVID 19 sobre as entidades esportivas e seus atores, estudantes-atletas e

treinadores.

Tomando como base a importância do lazer e do esporte para o aprendizado

(FIOCRUZ, 2020) e do potencial efeito deletério da pandemia sobre a saúde mental do

universitário, torna-se fundamental investigar e compreender esse fenômeno para a adoção

de medidas que contribuam para o pleno desenvolvimento do universitário. Nesse sentido,

esse estudo busca compreender os impactos da pandemia sobre as entidades esportivas

universitárias, os estudantes-atletas e os treinadores esportivos durante a pandemia COVID

19 na UNICAMP.

OBJETIVOS

● Identificar os principais impactos da pandemia COVID19 nas várias áreas que

envolvem o Esporte Universitário como gestor , atleta ou treinador e sua relação com a

saúde mental dos estudantes da graduação e pós-graduação.

● Mapear as principais dificuldades enfrentadas por atletas, treinadores e gestores do

esporte universitário.

● Identificar a relação do Esporte universitário com motivação, ansiedade e stress dos

estudantes durante a graduação e pós-graduação.

METODOLOGIA:

Esta pesquisa será descritiva, transversal e exploratória, irá avaliar os impactos da

pandemia no esporte universitário e sua relação com o esporte universitário e a saúde mental

de seus componentes. O estudo terá caráter quantitativo e qualitativo que utilizará

instrumentos e protocolos padronizados e validados. A pesquisa ocorreu por meio das mídias

sociais e de forma eletrônica utilizando a plataforma Google Forms e o método “ bola de neve

“ (VINUTO, 2014), após aprovação do Comitê de Ética da Unicamp.

Participantes:
A amostra desta pesquisa será composta por estudantes de ambos os sexos

regularmente matriculados em cursos de graduação e pós - graduação da Unicamp e que

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



tenham alguma relação com o esporte universitário, podendo ser como atleta, gestor ou

treinador. Serão excluídos os estudantes sem vínculo oficial com a Universidade durante a

pandemia.

Instrumentos:
O estudo utilizará de 3 questionários com o objetivo de caracterizar a amostra e avaliar

as ações e sensações durante a pandemia, avaliar os níveis da sensação do medo presente

nos estudantes através da Escala de Medo da COVID-19, e avaliar a o nível de estresse dos

estudantes através da Escala de Estresse Percebido(PSS-10). Desta forma, estes formulários

estão descritos de maneira detalhada a seguir:

Questionário 1 (ANEXO 1) - Tomando como base a literatura corrente e a experiência

prática, um questionário foi construído pela pesquisadora responsável deste estudo. O

questionário é formado por 2 partes, sendo: 1. Aquisição de dados para caracterização da

amostra (gestor, estudante-atleta e treinador); 2. Ações e sensações durante a pandemia

2020 e 2021.

1. Seção 1. Dados para caracterização do participante. A seção é composta por X

questões fechadas e Y questões abertas.

2. Seção 2. Dados sobre o impacto da pandemia COVID-19 nos anos de 2020 e 2021. A

seção é composta por X questões fechadas, Y abertas e Z no formato de escala Likert

de 10 pontos (0=não impactou nada, 10=impactou completamente).

Questionário 2 (ANEXO 2) - Escala de Medo da COVID-19 - A Escala de Medo da COVID -

19 (EMC) elaborado por Ahorsu et al.(2020), adaptado e validado para o português por Faro

André et al., (2020). Consiste numa medida unidimensional, contendo sete itens (por exemplo,

“Eu tenho medo de morrer por causa da COVID-19.” – Item 4), respondidos em uma escala

tipo Likert com possibilidades de resposta de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo

totalmente). O escore total é obtido a partir da soma dos itens, variando de 7 a 35 pontos

(range de 28 pontos), em que quanto mais alto o escore, maior o sentimento de medo diante

da doença.

Questionário 3 (ANEXO 3) - Escala de Estresse Percebido (PSS -10) - Dispostos em uma

escala de 1 (nunca) a 5 (sempre) pontos. O participante é questionado sobre com que

frequência (no último mês) tenha, por exemplo, “Ficado triste por causa de algo que

aconteceu inesperadamente” (Item 1) ou “Conseguido controlar as irritações em sua vida”
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(Item 7). Quanto mais alto o escore, maior o nível de estresse percebido. No estudo de

validação da escala, o alfa de Cronbach foi de 0,88.

RESULTADOS ESPERADOS

Com esta pesquisa, esperamos encontrar resultados que demonstrem as principais

dificuldades e os desafios do esporte universitário durante a pandemia COVID-19, além disso

esperamos encontrar evidências a respeito da saúde mental dos estudantes e assim poder

estabelecer a relação entre a saúde mental e as atividades vinculadas ao esporte

universitário, podendo desta forma elaborar proposta para superar alguns problemas

derivados da pandemia e organizar projetos que possam intervir de forma positiva utilizando o

esporte universitário como ferramenta de intervenção na saúde mental dos estudantes em sua

vida acadêmica.
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