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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
países1. Quando pouco se sabia sobre o vírus, as recomendações para que os países fizessem
testagem em massa, tratamento adequado e isolamento social - além do uso individual de máscara de
proteção e álcool em gel -, eram novidade para muitos governos e sociedades.

No dia 26 de fevereiro de 2020 foi identificado o primeiro caso da doença no Brasil, na cidade
de São Paulo. 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 medida - no momento inovadora e considerada drástica,
em um momento de pouca informação sobre a doença - se deu na tentativa de impedir a transmissão
do vírus dentro da comunidade universitária. A expectativa era de que a medida seria por pouco mais
de um mês, depois do arrefecimento dos casos no país3.

Desde março de 2020, a vida pública e privada foi transformada em todos os seus aspectos.
Hoje, o contexto econômico e epidemiológico é completamente distinto daquele que antecedeu esses
dois anos de crise na saúde pública, que já levou mais de 600 mil vidas no Brasil, segundo o Ministério

3 Em entrevista no dia 13 de março de 2020, o então reitor, Marcelo Knobel, justifica a escolha de suspensão das
atividades acadêmicas e parte em defesa da ciência e da universidade pública: “Neste momento, temos que
mostrar o valor e a importância da universidade pública e fortalecer essas pesquisas que serão fundamentais
para conseguirmos uma cura ou vacina”. MATEUS, Felipe. Coronavírus: Unicamp esclarece sobre
interrupção de atividades presenciais. 2020. Disponível em:
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/03/13/coronavirus-unicamp-esclarece-sobre-interrupcao-de-ativida
des-presenciais. Acesso em: 20 fev. 2022.

2 PG UNICAMP. Resolução GR-024/2020, de 16/03/2020. Dispõe sobre a suspensão das atividades da
UNICAMP no período de 13/03/2020 a 12/04/2020 em virtude da pandemia do Coronavírus (Covid-19).
Disponível em: https://www.pg.unicamp.br/norma/17657/0. Acesso em: 20 fev. 2022.

1 OPAS. OMS afirma que COVID-19 é agora caracterizada como pandemia. In: OMS afirma que COVID-19 é
agora caracterizada como pandemia. [S. l.], 2020. Disponível em:
https://www.paho.org/pt/news/11-3-2020-who-characterizes-covid-19-pandemic. Acesso em: 20 fev. 2022.
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da Saúde4. A discussão sobre os impactos da pandemia nos mais diversos campos está na ordem do
dia. No âmbito educacional, com destaque para o nível superior, o ensino remoto se tornou regra, visto
a necessidade do distanciamento social. As plataformas digitais rapidamente passaram a ser centrais
no processo de aprendizagem em um momento de incertezas e reorganização do modo de vida. Cabe,
então, buscar entender como se deu o desempenho dos estudantes nesse período, como o contexto
dos estudantes foi afetado pela pandemia e como eles perspectivam as mudanças sociais pelas quais
passaram, com impactos diretos em seu modo de viver e ver a Universidade, seu curso e suas
próprias atividades acadêmicas.

Assim, o presente projeto busca entender como a pandemia impactou os desempenhos, 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. Pretendemos desenvolver a
pesquisa considerando duas frentes: uma frente (a) voltada para a compreensão do desempenho dos
alunos em disciplinas dos diferentes cursos da Unicamp; e b) outra frente voltada para a compreensão
da perspectivação dos estudantes sobre o período.

Cruzando os resultados das tabulações a serem produzidas pelos levantamentos dos
desempenhos dos alunos nas disciplinas com os resultados do questionário, será possível mensurar
como a crise sanitária afetou de maneira diferente cada grupo de estudantes, estratificados por origem
nacional/regional, faixa etária, renda, curso, identidade de gênero e raça.

A demanda por compreender tanto o desempenho como as percepções dos discentes sobre a
forma de ensino adotada durante a pandemia torna-se ainda mais urgente quando percebemos uma
tendência de naturalização do uso de elementos da educação remota nas práticas de aprendizagem
presencial. A nosso ver, o funcionamento da vida acadêmica de modo remoto e distanciado ao longo
dos dois últimos anos seguirá produzindo seus efeitos, ainda que siga em curso o retorno presencial.

Como a Unicamp foi responsavelmente pioneira e inovadora em relação a vários aspectos da
vida acadêmica e da vida em sociedade durante a pandemia de Covid-19, nosso compromisso com o
desenvolvimento desse projeto é o de dar continuidade a essas características institucionais ao nos
debruçarmos agora sobre os impactos desse período histórico sobre a nossa comunidade discente.

METODOLOGIA:

É importante ressaltar que o grupo da pesquisa é 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. Neste resumo, especificamente, encontra-se uma
das graduandas do Instituto de Estudos da Linguagem com a orientação da Dra. Anna Bentes.

Para dar conta do objetivo relacionado à primeira frente descrita acima, será realizada uma
análise documental nos registros acadêmicos dos estudantes retirando dados de matrículas, pré e pós
pandemia em diferentes disciplinas. A análise se dará por estatística descritiva. A análise documental
poderá ter auxílio de softwares como o IRAMUTEQ a depender dos documentos encontrados.

Em relação à segunda frente da pesquisa, esta analisada e discutida aqui, será importante
compreender o tipo de contexto vivenciado pelos estudantes e suas perspectivas sobre essas
experiências ao longo de dois anos de ensino remoto.

O principal instrumento de pesquisa em relação à segunda frente de trabalho desta pesquisa é
um questionário. Esse questionário contém quarenta e duas (41) perguntas, trinta e cinco (35)
perguntas de caráter objetivo e seis (06) perguntas de caráter discursivo. O questionário encontra-se
organizado em torno de cinco eixos temáticos:

1) Perfil socioeconômico e estudantil;
2) Condições domésticas e familiares durante a pandemia;

4 BRASIL, Ministério da Saúde. Coronavírus Brasil. Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em
20/02/2020
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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;

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
segundo eixo, intitulado “Condições domésticas e familiares durante a pandemia”, buscará trazer
elementos para a compreensão de como os estudantes estão vendo os impactos de suas condições
domésticas e familiares nas suas atividades acadêmicas. 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. O quarto
eixo, denominado “Espaço físico e recursos tecnológicos no contexto de estudo”, busca entender quais
os impactos que as mudanças de espaço físico vivenciadas pelos estudantes tiveram sobre seus
cotidianos acadêmicos, e também como os recursos tecnológicos aos quais os discentes tiveram
acesso impactaram suas atividades acadêmicas. O último eixo, “Cotidiano de suas atividades
acadêmicas remotas”, abrange questões que envolvem alguns aspectos do cotidiano estudantil, como
aquelas sobre a quantidade de disciplinas cursadas durante cada semestre de 2020 e 2021, sobre os
processos cognitivos que os discentes acreditam terem sido afetados durante pandemia e sobre os
aprendizados e as dificuldades enfrentadas durante a pandemia.

De maneira geral, lidaremos com as noções de contexto (Duranti, 2001; Hanks, 2008) e de
perspectivismo (Corbanezi, 2013), 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 (Jubran, 2006) de forma a mapear quais os principais
conteúdos simbólicos que emergem das respostas discursivas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Até o presente momento, 135 discentes da Unicamp responderam o questionário sobre os impactos da
pandemia no ensino de graduação. Dentre este número, uma significativa parcela corresponde às
áreas de exatas com, aproximadamente, 57,5% das respostas do formulário. Além disso, é importante
ressaltar que a aprovação do projeto pelo CEP ocorreu no início de junho e o formulário foi divulgado
na última semana do mesmo mês, próximo ao fim do semestre letivo, o que explica o número de
participação do questionário por parte dos alunos . Para a análise do segundo eixo do projeto, este que
se entende como a conjuntura doméstica e familiar, o formulário apresenta 6 questões de múltipla
escolha. A seguir, três das perguntas deste eixo:

1. Com quantas pessoas você morou na sua residência durante o tempo da pandemia?
2. Você foi responsável pelo cuidado de outras pessoas no período de isolamento?
3. Você foi responsável pelo cuidado de quem no período de isolamento?

E, também, uma pergunta discursiva:

4. Quais os impactos das condições domésticas e familiares acima referidas nas suas
atividades acadêmicas?
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Os dados estatísticos calculados pelo próprio formulário mostram os seguintes resultados: na primeira
questão, o maior número de alunos moravam com mais de 3 integrantes durante o período recluso na
pandemia com 43% das respostas. Assim, apenas 3,7% dos discentes moravam sozinhos.

Pergunta do questionário sobre as condições domésticas e familiares. Fonte: Formulários Google.

Apesar da grande maioria dos estudantes não morarem sozinhos, somente 31,9% foram

responsáveis por outras pessoas na pandemia durante os anos de 2020 e 2021. Esses 43 estudantes

podem ser melhor relacionados

com outros fatores estudados

na pesquisa, como o perfil

socioeconômico, por exemplo.

Pergunta do questionário sobre as condições domésticas e familiares.
Fonte: Formulários Google.

Para aqueles que

responderam que cuidaram

de outras pessoas durante o

isolamento, a ordem foi: o

cuidado de crianças, idosos,

adultos com problemas de

saúde e, por último,

pessoas com necessidades

especiais.
Pergunta do questionário sobre as condições domésticas e familiares. Fonte:

Formulários Google.
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Por fim, a questão discursiva fornece mais detalhes sobre os impactos e as condições dos alunos na
pandemia e permite, também, que a análise seja mais complexa e produtiva. Como ilustração, a seguir
estão algumas das respostas dos graduandos:

(a) Por ter que cuidar de uma criança e ajudar ela nas lições de casa que as professoras
passavam, e cuidar da casa, muitas vezes não conseguia assistir minhas aulas tendo atenção
plena nelas, além de não conseguir ter foco para estudar por ter que cuidar da criança.

(b) Consumo de tempo para cuidar das pessoas à minha volta (que não foram vítimas de covid,
mas outras doenças cujo tratamento foi significativamente mais complexo durante o período da
pandemia).

(c) Muitas vezes tinha que parar de assistir aulas ou assisti-las ao mesmo tempo em que fazia
comida, limpava a casa e cuidava do meu sobrinho de 2 anos.

(d) Muito tempo que ficava cuidando da minha avó e irmã durante a semana. Muitas vezes tinha
que sair no meio da aula para que fosse cuidar da minha avó em outro bairro.

(e) A preocupação com os familiares, especialmente os pertencentes ao grupo de risco, no auge
da pandemia enquanto ainda não havia vacina tornava difícil a concentração e a disposição
para manter o foco nas atividades de graduação.

(f) Minha mãe iniciou outra carreira durante a pandemia e esteve um tanto ausente, então me
responsabilizei por cuidados com a minha irmã caçula que estava em ensino remoto da escola,
tanto com as matérias quanto com as atividades do dia a dia (cozinhar, lavar roupas etc).

CONCLUSÕES:

Sendo assim, é necessário orientar a investigação dos impactos com a relação entre o perfil

socioeconômico (renda mensal e gênero), o desempenho acadêmico e às condições domésticas e

familiares visto que, somados os números gerados pelo próprio formulário, 96,4% dos graduandos

moravam com pelo menos mais uma pessoa durante o período de isolamento na pandemia. Dentre

essa porcentagem, aproximadamente, 32% dos discentes precisaram cuidar de outras pessoas, sendo

elas crianças, adultos ou idosos. A hipótese de que tal cuidado tenha afetado os estudantes em seu

rendimento na graduação é corroborada a partir dos relatos nas respostas discursivas, a partir dos

exemplos citados nos resultados, os quais indicam dificuldades em acompanhar a graduação quando

era necessário assistir outras pessoas. Logo, a pesquisa para compreender os contextos vivenciados

pelos alunos e suas perspectivas sobre o ensino remoto se mostra pertinente uma vez que tal

conjuntura impactou suas atividades acadêmicas, a convivência familiar e o ambiente doméstico.

BIBLIOGRAFIA

CORBANEZI, E. Perspectivismo e relativismo na filosofia de Nietzsche. São Paulo: Unifesp, 2021.

HANKS, W.F. Língua como prática social: das relações entre língua, cultura e sociedade a partir de
Bourdieu e Bakhtin. São Paulo: Cortez Editora, 2008.

JUBRAN, C. C. A. S. Revisitando a noção de tópico discursivo. Cadernos de Estudos Linguísticos,
Campinas, SP, v. 48, n. 1, p. 33–42, 2011. DOI: 10.20396/cel.v48i1.8637253. Disponível em:
https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/cel/article/view/8637253. Acesso em: 24 fev. 2022.

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5


