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INTRODUÇÃO: 

No início do ano de 2020, ocorreu um surto de COVID-19, doença causada pelo coronavírus 

iniciado em Wuhan na China. O que parecia ser um surto local, em 12 de março de 2020, foi declarado 

pela OMS como uma pandemia (VINER et al., 2020). Imediatamente, governantes de vários países se 

viram em um dilema entre tomar medidas que garantam o isolamento social e salvar vidas ou manter a 

economia, permitindo que haja livre circulação de trabalhadores (BURGESS, 2021). Uma das maiores 

preocupações era que medidas drásticas de distanciamento social pudessem impactar a produtividade 

dos países, mas além dessa, também se temia o quanto as famílias em todo o mundo seriam impactadas 

em suas rotinas diárias, sua saúde mental, além de sua saúde física (BURGESS, 2021). A medida mais 

adotada por muitos governos foi suspender as atividades escolares presenciais (LEE, 2020). Medidas 

preventivas como esta, tem sido utilizada ao longo da história em outros episódios epidêmicos em que 

o fechamento de escolas e universidades foi adotado como uma solução não farmacêutica, em 

epidemias de influenza para diminuir o contato entre muitos alunos que, por vezes, não possuíam hábitos 

de higiene aceitáveis para o momento. Entretanto, o período de fechamento nesses episódios variou 

entre 14 e 140 dias (BIN NAFISAH et al., 2018) períodos bem inferiores aos observados na atual 

pandemia.  

Pode-se inferir que o efeito do fechamento de instituições de ensino, com consequente oferta do 

ensino de forma remota será diferente em cada país e ainda, diferente dentro de um mesmo país, 

variando de acordo com a região e o nível social dos alunos e suas famílias, pois não são todas as 

famílias que conseguem adequar-se para tornar suas casas em salas de aulas. Semelhantemente 

devemos considerar que os professores também são impactados pelo fechamento das escolas e 

universidades e passaram por diferentes dificuldades na tentativa de se conectarem aos seus alunos e 

promoverem um ensino adequado. Diferente dos períodos de paralisação anteriores, durante a 
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pandemia de SARS-CoV-2, muitos professores tiveram a oportunidade de utilizar métodos de ensino 

digital, o que também foi uma fonte de estresse para aqueles que não estavam adaptados às plataformas 

digitais, ocasionando licenças e demissões (UNESCO, 2020b). 

Com a continuidade do ensino remoto tanto na Educação Básica, quanto na Educação Superior, 

surgiu a necessidade de se medir o grau de aprendizagem dos estudantes e com isso, diferentes 

técnicas estatísticas têm sido aplicadas para avaliar o rendimento dos alunos, entre outros fatores. Tais 

estratégias podem chegar até a prever resultados acadêmicos esperados para os alunos em estudo 

(MIGUÉIS et al., 2018). Uma das técnicas utilizadas é a análise de cluster por ser uma técnica capaz de 

agrupar dados semelhantes. Esta técnica foi utilizada na avaliação de testes de desempenho em leitura 

e matemática de séries diferentes, para avaliar as semelhanças e diferenças dos resultados 

(SINHARAY, 2010). Outra técnica utilizada para analisar dados educacionais é a análise de variância 

(ANOVA), por meio do qual pode-se comparar médias em vários grupos de uma mesma variável, como 

por exemplo, a nota média de várias escolas em um exame nacional. Uma variação da ANOVA é a 

MANOVA, por meio da qual pode-se comparar médias de várias variáveis (SINHARAY, 2010). A Análise 

de Componentes Principais (PCA) pode ser utilizada para determinar a força da correlação dos fatores 

(TODHUNTER, 2015) e para avaliar o nível de correlação dos fatores para analisar dados educacionais. 

A PCA, por exemplo, foi utilizada por Mancebon & Molinero (2000) na análise de dados educacionais de 

um banco de dados (OFSTED) e utilizou a Análise Envoltória de Dados para avaliar o impacto de 17 

fatores em 176 escolas no desenvolvimento educacional de alunos. Ali (2014); Maozhong & Hua (2011) 

usaram a PCA para analisar os principais fatores que influenciaram a aprendizagem de matemática em 

uma escola de Ensino Médio e em dados educacionais de 38 países, divulgados por órgãos 

internacionais, respectivamente. 

METODOLOGIA: 

Esta pesquisa faz parte do Projeto Principal – Projeto de Pós-Doutorado (aprovado no Comitê de 

Ética parecer  No. 4.730.164 de 24 de Maio de 2021): Análise do impacto do fechamento das escolas e 

universidades durante a pandemia de Sars-Cov-2 por meio da análise dos dados educacionais com 

ferramentas da Quimiometria, bem como do Projeto PIBID Avaliação do desempenho acadêmico dos 

alunos dos cursos de graduação da UNICAMP durante a oferta de ensino remoto emergencial (aprovado 

no Comitê de Ética parecer  No. 5.500.149 de 30 de Junho de 2022.) 

Estão sendo realizadas as pesquisas bibliográfica e experimental. A pesquisa experimental 

coletará dois tipos de dados – notas escolares e dados socioeconômicos. As notas escolares serão 

enviadas pelas instituições de ensino com a devida codificação do nome dos alunos, a fim de evitar a 

identificação deles. Em seguida serão enviados para os pais e alunos os Termos de Consentimento 

Livre e Esclarecido e o Termo de Assentimento. Após o envio dos termos o aluno terá acesso ao 

Questionário Socioeconômico. Os dados serão tabelados, tratados a fim de eliminar outliers e serão 

aplicadas as ferramentas da Quimiometria, tais como PCA, ANOVA-PCA dentre outras. 
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Considerando-se as incertezas geradas pelas constantes mudanças do grau de agravamento da 

pandemia de Sars-Cov-2, todos os documentos da pesquisa estão sendo enviados, preenchidos e 

devolvidos por meio digital. Tanto o TCLE, quanto o TALE e o Questionário Socioeconômico foram 

construídos na plataforma Google Forms da conta da Unicamp.  

Neste momento, apenas as notas escolares dos alunos que enviaram as autorizações estão 

sendo analisadas por PCA. Análises mais completas serão realizadas quando um maior número de 

questionários for entregue. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Os dados coletados até o momento ainda não estão em quantidade adequada para uma análise 

estatística robusta. Entretanto, o gráfico de HCA (Figura 1) sugere um maior agrupamento entre os dados 

categorizados como “durante a pandemia” e “depois da pandemia”. Porém, análises mais detalhadas 

serão realizadas para comprovar esta observação preliminar. 

 

Figura 1 –Gráfico HCA 

Ao se observar a análise do PCA, notou-se uma certa correlação entre algumas 

disciplinas (Figura 2).  
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Figura 2 – PCA - Gráfico de correlação entre disciplinas de Química, Física, Matemática, Língua Portuguesa, Biologia, História e 

Geografia 

Entre todas, observou-se que Matemática e Português possuíam influência significativa, fato que 

nos levou à avaliar o coeficiente de correlação destas disciplinas com as disciplinas de  Química, Física, 

Biologia e História (Tabela 1). Nota-se que há uma correlação positiva entre cada uma dessas disciplinas 

e a Matemática e a Língua Portuguesa e que, a correlação com a Matemática é maior.  

 

Disciplina 1 Disciplina 2 Correlação 

Química Matemática 0.63249 

Química Português 0.49059 

Física Matemática 0.75654 

Física Português 0.59546 

Biologia Matemática 0.63456 

Biologia Português 0.47746 

História Matemática 0.59945 

História Português 0.42751 

Português Matemática 0.59447 
Tabela 1 – Coeficiente de Correlação entre as disciplinas de Química, Física, Biologia e História  

com a Matemática e a Língua Portuguesa 

 

CONCLUSÕES: 

Os resultados coletados até o presente momento ainda são insuficientes para uma conclusão 
completa, porém já apontam que há alguma distinção entre o resultado acadêmico dos alunos durante 
e depois da pandemia e que as disciplinas de matemática e português possivelmente, influenciaram os 
resultados das demais disciplinas. 
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