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RESUMO  

 

A pandemia causada pela COVID-19 é a maior crise de saúde pública registrada nos últimos 

anos, com impactos nos âmbitos econômicos, sociais e emocionais. Estudos especializados 

mostram que na ocorrência de grandes crises sanitárias, necessitando de isolamento social, 

têm-se a atenção voltada a saúde física e mental das pessoas. Esse trabalho tem como objetivo 

conhecer, identificar padrões e mudanças na saúde mental dos graduandos do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo/ LEdoC, da Universidade Federal do Piauí, campus 

Senador Helvídio Nunes de Barros, durante o período de pandemia. Um questionário foi 

elaborado e disponibilizado aos alunos pela plataforma Google Forms, a pesquisa foi 

totalmente voluntária. Os resultados obtidos serão encaminhados para o Núcleo de 

Assistência Estudantil-NAE da UFPI, o qual servirá como planejamento de cunho 

psicossocial para elaboração de planos para o retorno as atividades presenciais do campus, 

cooperando com informações sobre a saúde mental dos discentes. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Isolamento social, pandemia, saúde mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

 

The pandemic caused by COVID-19 is the biggest public health crisis recorded in recent 

years, with economic, social and emotional impacts. Specialized studies show that in the 

event of major health crises, requiring social isolation, attention is focused on people's 

physical and mental health. This work aims to know, identify patterns and changes in the 

mental health of undergraduates of the Degree in Rural Education / LEdoC, at the Federal 

University of Piauí, Senador Helvídio Nunes de Barros campus, during the pandemic period. 

A questionnaire was prepared and made available to students through the Google Forms 

platform, the survey was completely voluntary. The results obtained will be forwarded to the 

UFPI Student Assistance Center-NAE, which will serve as a psychosocial planning for the 

preparation of plans for the return to face-to-face activities on the campus, cooperating with 

information about the mental health of students. 

 

KEYWORDS: Social isolation, pandemic, mental health. 
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1 INTRODUÇÃO 

No final do ano de 2019, na China, especificadamente na cidade de Wuhan, os 

primeiros casos de infecção causada pela síndrome respiratória aguda identificada como 

SARS-CoV-2 causadores da cepa do novo corona vírus, foram diagnosticados (ZHOU et al, 

2020), doença infecciosa e grave na qual por possíveis complicações pode acarretar em óbito. 

A transmissão ocorre apenas de pessoa para pessoa, através de gotículas, secreções 

respiratórias, espirros, além de contatos físicos, onde mesmo estando assintomática pode estar 

sendo veículo de transmissão (MENEZES, 2020). 

Em março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou a pandemia do 

novo corona vírus, devido ao crescente número de casos em todo o mundo. O Brasil registrou 

o primeiro caso em fevereiro, com a primeira morte registrada no dia 17 de março do referido 

ano, o avanço aconteceu de forma rápida e o ministério da saúde declarou estado de 

calamidade pública.  Como forma de medidas protetivas, afastamento social, compreendida 

pela população e pela mídia como termo “isolamento social (IS)”, imposta com ação de 

quarentena para quem apresentassem sintoma da doença para conter a disseminação rápida do 

vírus (BRASIL, 2020).  

Após a OMS declarar a pandemia do novo corona vírus, medidas restritivas foram 

impostas pelo governo a fim de conter o avanço e disseminação do vírus, como: restrição as 

atividades normais, fechamento de estabelecimentos públicos e privados, cancelamento de 

eventos não essenciais e até mesmo ao fechamento de escolas e universidades, acarretando a 

sociedade ao chamado isolamento social (KRAEMER et al., 2020). 

          No entanto a prática do isolamento social, a infondemia, isto é, o excesso de 

informações bem como a incerteza do futuro, se torna âmbito favorável para alguns 

problemas de saúde das pessoas, com isso alterações no comportamento podem ser 

desenvolvidas ao decorrer do tempo, gerando possíveis problemas graves na Saúde Mental 

dos indivíduos (LIMA et al., 2020). 

          De acordo com a OMS, a Saúde Mental é definida como um bem-estar físico e 

emocional, ligado ao equilíbrio das emoções. Assim a Saúde Mental é considerada vital para 

o ser humano, desse modo é necessário o cuidado, equilíbrio e proteção das emoções.  

Desse modo, a Saúde Mental está ligada à nossa habilidade de convivência social, pois 

as pessoas pensam, interagem entre si e são capazes de contribuir na sociedade. O equilíbrio 

emocional está ligado a saber lidar com o estresse e aos problemas do dia a dia. Nessa 

perspectiva o isolamento social trouxe desconforto mental e emocional em nível global, a 
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sensação de medo sobre algo que mostra descontrole, desencadeia outros sentimentos como: 

angustia, medo, sensação de descontrole da situação, que pode se estender por muito tempo 

inclusive até pós pandemia (HOSSAIN et al., 2020). 

Ademais, estudo feito por Fonseca e colaboradores (2020), retrata a realidade 

comportamental dos campesinos frente a pandemia da covid-19 em uma região de Minas 

Gerais, revela a existência de indivíduos da zona rural que desconhecem a realidade do novo 

coronavírus e dos que afirmam ter conhecimento da pandemia, relatam que são notificados 

por meio de jornais televisivos. O distanciamento social e o uso da máscara e medidas 

importantes para evitar a disseminação do vírus, não é praticada por uma quantidade 

significativa dos entrevistados da referida pesquisa, pois desconsidera medidas relevantes. 

Ademais, acerca das práticas de higiene como lavar as mãos ao sair e chegar em casa e 

higienizar os alimentos antes do armazenamento, houve alguns que disseram adotar 

parcialmente essas condutas. Diante dos resultados listados, é evidente que a população rural 

sofre os efeitos da desinformação relacionado a atual conjuntura pandêmica do país. 

E é nesse contexto, que esta pesquisa busca analisar os padrões e mudanças causadas 

pela pandemia na saúde mental dos estudantes, observando quais fatores contribuíram ou 

atrapalhou segundo o isolamento social. O objeto de pesquisa consiste no desconforto 

emocional e mental de graduandos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo – 

LEdoC, da Universidade Federal do Piauí-UFPI, durante o período da pandemia provocada 

pelo novo coronavírus.  

 Diante das considerações mencionadas até aqui a respeito da relação entre a pandemia 

da COVID-19, a necessidade do isolamento social advinda com a mesma e as mudanças que 

podem provocar na saúde mental das pessoas, esse estudo define como problema de pesquisa: 

quais os padrões e mudanças comportamentais vivenciadas pelos alunos da LEdoC da UFPI 

durante o período de pandemia de COVID-19? 

 Considerando problema de pesquisa, o estudo define como objetivo geral conhecer e 

identificar padrões e mudanças na saúde mental dos graduandos da LEdoC na Universidade 

Federal do Piauí, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros, durante o período de pandemia 

COVID-19. Especificamente o estudo, busca averiguar quais impactos da pandemia de 

COVID-19 no comportamento mental das pessoas, identificar padrões de comportamento 

surgidos após o isolamento social em jovens graduando do curso da LEDOC da UFIP, 

analisar os padrões mudanças comportamentais surgidas durante o período da pandemia em 

jovens que cursam LEdoC na Universidade Federal do Piauí. 



9 
 

 A pesquisa foi construída em seu primeiro momento através de pesquisa bibliográfica 

que trouxe embasamento teórico a pesquisa. Em seu segundo momento a pesquisa foi de 

campo, através de um questionário aplicado aos alunos do curso de LEdoC da Universidade 

Federal do Piauí.  

 A justificativa para a construção deste estudo, reside no fato de que pandemia da 

COVID-19 provocou muitas mudanças na vida em sociedade e o isolamento social fez com 

que houvesse mudança na dinâmica comportamental das pessoas. Todos os setores sociais 

tiveram que se reestruturar para continuar em funcionamento, as mudanças ocorridas 

acabaram por provocar diversos sentimentos nas pessoas, e atingindo seu emocional, afetaram 

sua saúde mental, infringiram padrões e mudanças comportamentais.  

 Nesse contexto, mostra-se importante conhecer as mudanças comportamentais em 

estudantes, pois muitos foram afastados da sala de aula e tiveram que se adaptar à realidade da 

educação a distância, tendo de se adaptar a uma nova realidade de estudos, assim como a 

distância no convívio social com os demais alunos.  

2 OBJETIVO 

2.1 Objetivo geral 

Conhecer, identificar os padrões e mudanças na saúde mental dos graduandos da 

LEdoC, da Universidade Federal do Piauí, campus Senador Helvídio Nunes de Barros, 

durante o período de pandemia. 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Pandemia da COVID 19 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define pandemia como o estágio mais alto e 

grave de uma escala de incidência, em que o cenário piora e se espalha por vários países e 

continentes, a nível global (OMS, 2017). Em casos de pandemia como a COVID 19, os 

impactos são diversos, abrange várias áreas, dentre elas as instituições públicas e privadas, 

acarretando ao não funcionamento de instituições de ensinos como escolas e universidades 

(GUSSO, 2020). 

Após o grande número de internações e mortes na cidade Wuhan na China em 2020, 

por um problema então desconhecido, estudiosos agiram de forma imediata na busca de 

compreender a origem de um surto de pneumonia, e descobrindo classificou-o como uma 

síndrome respiratória aguda grave, causada pela nova cepa do corona vírus-2 (SARS-CoV-2) 
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que sendo de rápida transmissão, a OMS, declara em março de 2020, como pandemia global 

(SÁ et al,2020) 

 

                No Brasil, o primeiro caso registrado oficialmente da doença foi em 26 de fevereiro 

de 2020. Diante dessa problemática Medidas foram adotadas para conter a disseminação do 

vírus no País. (BRASIL,2020). Além do alto contagio da rápida disseminação e o pouco 

conhecimento sobre o mesmo, levaram as medidas políticas sanitárias brasileiras como: 

isolamento e distanciamento social, suspendendo atividades não essenciais e fechando 

estabelecimentos públicos e privados, com isso as universidades foram fechadas com intuito 

de conter o número de pessoas contaminadas pelo vírus (FARO et al. 2020). O isolamento se 

refere ao afastamento entre indivíduos afim de evitar o contágio e serem infectadas (CDC, 

Centers for Dissesse e Control and Prevention, 2020). 

Algumas medidas preventivas contra o COVID-19, como isolamento social e 

quarentena, foi estendido por diversas vezes como tendo o mesmo sentido, porem esses 

termos possuem acepções diferentes: quarentena tem a função de restringir pessoas que foram 

contaminadas a algum tipo de doença contagiosa; e o isolamento por sua vez é para restringir 

pessoas de serem contaminadas (CDC, Centers for Dissesse Control and Prevention, 2020). 

Medidas preventivas ocasionaram o encerramento temporário das aulas, afetando os 

estudantes numa escala de 90% em todo o mundo (DIAS; PINTO, 2020).  Mais tarde com a 

flexibilização das atividades, as autoridades optaram por dar continuidade ao ano letivo de 

forma remota (FARO et al., 2020). 

A OMS recomenda a quarentena para qualquer indivíduo que teve algum contato com 

pessoa que apresentou sintomas de Covid ou suspeitam da infecção, por se tratar de uma 

doença altamente contagiosa. Mesmo se estiver sentindo sintomas ou não, o isolamento 

separa o infectado das demais pessoas para evitar uma possível transmissão; além disso evitar 

óbitos,  mas apesar de trazer eficácia, o isolamento ou afastamento social, traz uma 

preocupação, pois desperta sentimentos de perturbação na saúde mental de toda população 

(BROOKS et al., 2020). 

Diante desse contexto, que desafiou escolas e universidades a adequar-se as novas 

modalidades de ensino, autorizada pela portaria n° 345/2020 do Ministério da Educação, 

firmou em condição ordinário a alteração do método presencial por meios tecnológicos a 

distância, de forma que deem constância ao semestre, evitando assim, que o aluno seja 

prejudicado. Essa nova modalidade foi nomeada como ensino remoto (JOWSEY et al., 2020). 
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Nesse contexto, os profissionais de educação tendem a se adaptar as novas tecnologias de 

informação, plataformas e redes sociais (GARCIA, et al., 2020). 

   As medidas de enfrentamento a pandemia, podem acarretar a elevados níveis de 

estresse, ansiedade, levando até a quadro depressivo, pois além do medo de ser infectado, 

esses alunos terão que se distanciar dos colegas e do ambiente escolar, adequando a casa que 

muitas vezes não tem espaço para uma nova rotina (DIAS; PINTO, 2020).  

Mesmo sabendo de tudo que o isolamento pode acarretar a saúde mental, ainda sim 

classificam o mesmo como medida mais eficaz, esse adoecimento psíquico pode ser 

observado a curto, médio e longo prazo no coletivo ou no individual (MALTA et al., 2020). 

É importante compreender as causas, formas de contágios e prevenção dessa doença, 

bem como impactos tanto na saúde mental e em outras esferas sociais que sofreu com essas 

mudanças (MORALES; LOPES, 2020). 

Em razão da pandemia, o mundo teve que se adaptar, as tecnologias se tornaram 

essenciais, e o ensino remoto se tornou realidade no mundo inteiro. As aulas passaram a ser 

virtuais, através de plataformas, em encontros semanais e/ou, seguindo a mesma rotina de 

professores e disciplinas (ALVES, 2020). Todavia, nem todas as instituições adequaram ao 

sistema de ensino online, ao caso que contribuirá para o retrocesso no ensino (MORGAN, 

2020).  

Além disso há uma preocupação com o aprendizado dos alunos pois a dificuldade no 

acesso à tecnologia indicará indícios de desistências ou até mesmo adoecimento psíquico dos 

mesmos e pode influenciar no processo de aprendizagem (SILVA et al., 2020). Outra 

preocupação é, mesmo os estudantes que apresentem aparatos para se incluir no meio 

tecnológico, ainda são suscetíveis a abalos psicológicos devido à crise pandêmica vivenciada 

por todos, devido a mudanças rápidas por uma adaptação (ALI, 2020).  

3.2 A saúde mental de estudantes na pandemia 

Alvo dos estudiosos, o tema saúde mental, tem sido bastante tratado, e o termo saúde 

de acordo com alguns estudiosos, é definido como ausência de doença nesses, apresentando 

diferença entre mente e corpo, em que o corpo é como uma máquina que só pode funcionar se 

estiver em bom estado (MORAIS et al., 2012). 

Entretanto esse tema importante foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) desde a sua fundação em 1948, a OMS define saúde não só como ausência de 

enfermidade, mas como um estado de equilíbrio mental, físico e social do indivíduo (OMS, 

2020c). Pois entende-se que doença não estar ligado ao desequilíbrio biológico, assim saúde 
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deixa de ser por ausência de enfermidade, e passa a ser observado como um todo (MORAES, 

2014). 

Desse modo, a equidade na saúde mental advém de diversos fatores externos e 

internos, e está ligada diretamente as emoções e a todas as atividades produtivas do cotidiano 

relações saudáveis e bem-estar do indivíduo, a capacidade de adaptar as mudanças do 

cotidiano, superar problemas, reconhecer que não está bem, e que não há saúde sem saúde 

mental, são algumas das características da saúde mental que a Direção Geral de Saúde (DGS). 

Desequilíbrio mental é caraterizado por inúmeros fatores e estes podem ocasionar 

desequilíbrio emocional que acometem principalmente em jovens universitários, já que esse 

desconforto mental é gerado por atividades que não foram vivenciadas anteriormente no meio 

acadêmico (BORINE; WANDERLEY; BASSITT, 2015).  

Desse modo pode-se dizer que os universitários estão vulneráveis a algum tipo de 

transtornos mental não psicótico como: depressão, ansiedade e o estresse (BOHRY, 2007). 

Em razão disso, esses transtornos estão mais suscetíveis nessa faixa etária do que em adultos 

(IBRAIM et al., 2013).  

Conclui-se que esses fatores podem deixar os jovens suscetíveis ao adoecimento 

mental, entretanto outros fatores podem trazer prejuízos a saúde mental como por exemplo 

uma pandemia, fomos surpreendidos por medidas de emergência mundial de distanciamento 

social causada pelo COVID-19, com ela os sentimentos de medo e incertezas foram aflorados; 

angustias por não poder criar expectativas em relação ao saber o que viria pela frente, e a 

necessidade de isolamento, a rotina dos indivíduos passou por bruscas mudanças (AQUINO 

et al. 2020).  

Com o ajustamento das escolas e universidades frente a pandemia, afirma-se que é 

necessário a organização de uma nova rotina de trabalho, a adaptação é imprescindível, visto 

que, estarão vinculados por meios de usos de tecnologias digitais (CARMO; FRANCO, 

2019). O retorno as aulas de forma remotas foi uma forma que algumas Universidades 

encontraram para atenuar os atrasos no calendário acadêmico, e algumas disponibilizaram 

atendimento para estudante que apresentasse ansiedade e estresse diante da crise pandêmica 

(TEIXEIRA; DAHL, 2020). 

De forma geral, em caso tão grave como esse de uma pandemia, a atenção do governo 

estará voltada somente a saúde física, e ao combate do problema; nesse caso o vírus; 

subestimando a saúde mental da população (ORNELL et al., 2020). Não pode ser esquecida 

medidas que venha combater maiores impactos psicológicos de uma pandemia (BROOKS et 

al., 2020). 
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4 METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo feito a partir de um questionário elaborado com 23 perguntas 

objetivas, intitulado “Saúde Mental dos Graduandos do Curso da LEdoC da Universidade 

Federal do Piauí/CSHNB. A pesquisa reuniu dados coletados dos alunos da LEdoC da 

Universidade Federal do Piauí- CSHNB.  

        O instrumento usado para a coleta de dados foi a plataforma digital Google Forms, por 

meio do (link de https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9_1nNBxOTAU-

HFY7qn1WhP_crYQFtFDfFkGK25Ap2fI_6qA/viewform?usp=sf_link ) 

         A pesquisa foi voluntária, anônima e de forma remota, o formulário foi enviado pela 

coordenação do curso para todos os alunos ativos, com ajuda de divulgação por meio das 

redes sociais. O questionário foi estruturado da seguinte maneira: I- Informações Gerais; II- 

Isolamento social e contaminação pela COVID-19, III - Saúde mental durante o isolamento 

social; IV- Estudos durante o isolamento social; V- Expectativas para retorno das aulas 

presenciais, o link do questionário ficou disponível para os alunos, entre os dias 15 e 21 de 

fevereiro de 2021. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados da pesquisa realizada com os alunos do Curso de Licenciatura em 

Educação do Campo, da Universidade Federal do Piauí, a partir da aplicação de um 

questionário (APÊNDICE A) visando conhecer, identificar padrões e mudanças na saúde 

mental dos graduandos da LEdoC, será apresentado a seguir. 

5.1 Informações gerais  

Este primeiro tópico traz informações sobre os sujeitos da pesquisa, ao todo, 89 alunos 

responderam o questionário. Quanto ao sexo e o período que estão cursando, os dados obtidos 

mostram que 80,9% dos participantes são do sexo feminino e 19,1% do sexo masculino 

(Gráfico 1). Segundo Idoeta (2019), o sexo feminino predomina nas universidades brasileiras, 

o que aponta uma maior probabilidade de formação de mulheres no ensino superior.  

Em relação ao período que estão cursando no primeiro semestre de 2021, de acordo 

com o gráfico 1, podemos observar que a maior quantidade dos alunos está cursando o 8º 

período, ou seja, próximos de sua formação acadêmica corresponde a 37, 2%, seguidos de 

alunos que cursam o 3º bloco, representando 22, 1%, enquanto 20, 9% estão no primeiro 

período, início de curso, e a minoria estão no 5º bloco correspondendo a 19, 8%.   

   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9_1nNBxOTAU-HFY7qn1WhP_crYQFtFDfFkGK25Ap2fI_6qA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd9_1nNBxOTAU-HFY7qn1WhP_crYQFtFDfFkGK25Ap2fI_6qA/viewform?usp=sf_link
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Gráfico 1 – Distribuição dos alunos do Curso de Licenciatura em Educação do Campo, por 

blocos no ano de 2021. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

5.2 COVID-19 e isolamento social 

Considerando que as recomendações dos órgãos mundiais de saúde como a OMS, para 

que seja mantido o isolamento social com a intenção de que seja possível conter a 

disseminação do vírus, visto que, o contágio passa através de contato físico pessoa para 

pessoa ou até de superfícies contaminadas, questionou-se os participantes quanto ao 

isolamento social, Observa-se os resultados desse questionamento no Gráfico 2. 

Gráfico 2 – Percentual de alunos que se encontra em isolamento social. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

 A maior parte dos alunos, 61,8%, afirmaram que estão parcialmente isolados, 32,6% 

afirmaram que estão em isolamento social, e menos de 6% dos alunos informaram que não 

estão em isolamento.  
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 O isolamento social é uma das medidas que vêm sendo adotadas pelos governos em 

todo o mundo a fim de evitar e diminuir o avanço do novo corona vírus, sendo apontada como 

uma das principais formas de deter o vírus, mas sua prática é polêmica, pois causa inúmeras 

mudanças, e envolve principalmente a saúde mental, sendo este apontado como uma das 

principais causas de problemas comportamentais.  

Segundo uma pesquisa desenvolvida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará, o isolamento social é uma das medidas adotadas no período de pandemia, 

pois é indicada em emergências e calamidade pública e um fator de risco para o 

desenvolvimento e agravo dos transtornos mentais.  

Questionados, quanto a fazerem parte de algum grupo de risco para a COVID-19, a 

maioria dos alunos responderam não pertencerem a um grupo de risco, 87,6%, enquanto 

12,4% afirmaram fazerem parte de algum grupo. Questionados de qual grupo de risco fazem 

parte, as respostas variaram, entre elas: obesidade, deficiência física, doenças crônicas, 

doenças respiratórias, asma, gravidez e doença autoimune, Síndrome do Anticorpo 

Atifosfolipídeo – ASF.  

 Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, Atenção Primária a Saúde (2020, p.1) 

são considerados grupos de riscos, para o agravamento da COVID-19:  

 

[...] os portadores de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, asma, doença 

pulmonar obstrutiva crônica, e indivíduos fumantes (que fazem uso de tabaco 

incluindo narguilé), acima de 60 anos, gestantes, puérperas e crianças menores de 5 

anos. Existem estudos recém-publicados com dados sobre os grupos de risco ligados 

a maior mortalidade por Sars-Cov-2, citando as enfermidades hematológicas, 

incluindo anemia falciforme e talassemia, doença renal crônica em estágio avançado 

(graus 3,4 e 5), imunodepressão provocada pelo tratamento de condições 

autoimunes, como o lúpus ou câncer, exceto câncer não melanótico de pele, 

obesidade ou doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica. 

Também são considerados grupos de interesse para saúde pública, merecendo 

atenção especial devido à vulnerabilidade, a população indígena, carceraria e 

residentes em instituições de longa permanência para idosos (BRASIL, 2020, p. 1). 

 

  São diversos os grupos considerados de risco para que se agrave a COVID-19, como 

os portadores de doenças crônicas, fumantes, pessoas acima de 60 anos, gestantes, dentre 

outros.  

A questão a seguir, buscou saber o percentual de alunos que já foram infectados pela 

COVID-19 (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Alunos infectados pela COVID-19. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 Os resultados apresentados no gráfico acima informam que 78,7% não apresentaram 

nenhum sintoma e não receberam diagnóstico da COVID-19, enquanto, 15,7% apresentaram 

sintomas característicos da doença. O percentual menor dos participantes foi diagnosticado 

com resultado positivo para COVID-19.  

 Segundo Gusso et al (2020) a pandemia de COVID-19 afetou o funcionamento normal 

das aulas em todos os níveis de ensino. No ensino superior, as aulas a princípio foram 

suspensas, e depois se manteve via modalidade remota, como medida de controle para evitar a 

contaminação de docentes, discentes e todo o corpo administrativo que fazem parte das 

instituições de ensino superior. Contudo, os alunos podem não ser infectados pelo vírus no 

espaço das Universidades, mas podem ser vitimados pela doença em outros espaços e/ou em 

contatos que pessoas infectadas. 

 Nesse contexto, quando questionados, em relação ao óbito de familiares, amigos ou 

conhecidos em decorrência da COVID-19, a maior parte dos alunos, correspondendo a 85,4%, 

afirmaram não ter perdido ninguém próximo em decorrência a COVID-19, enquanto 14,6% 

dos estudantes disseram que já sofreram a perda de alguém por conta da infecção.  

 No contexto atual da pandemia da COVID-19, é importante inserir o ensino na 

modalidade remota, como medida de proteção, quanto menor o contato com outras pessoas, 

em ambientes principalmente fechados, menores são as chances do vírus se espalhar 

(GUSSO, et al. 2020).  

 Com intuito de evitar a disseminação do vírus e a contaminação, medidas de 

higienização frequentes são necessárias, desse modo, questionou-se os participantes da 

pesquisa, se eles fazem uso frequente de álcool em gel e máscara ao saírem de casa, e se 

obedecem ao distanciamento social. 
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 De acordo com os resultados, não foi informado o uso de medidas protetivas em 

relação ao novo Corona vírus, já 87,6% dos alunos informaram que realizam todas as medidas 

de proteção, e 12,4% indicaram que fazem uso de apenas algumas das medidas citadas.  

 A OMS traz diversas recomendações de medidas para prevenção da COVID-19 como 

lavar as mãos e higienizar com base em álcool em gel que é capaz de matar o vírus, medidas 

de distanciamento de pelo menos um metro e meio de pessoas para pessoa, o uso de máscaras 

ao sair de casa, evitar tocar os olhos, nariz e boca, dentre outras (SÁ & LIMA, 2021).  

             Diante dessas medidas de combate ao novo Corona vírus, questionou-se os alunos, se 

eles residem com alguém que pertence a algum grupo de risco. 

 As respostas obtidas, revelaram que, parte considerável dos alunos residem com 

alguém que pertence a um grupo de risco, 40, 4%, afirmaram que sim, reforçando a 

necessidade de isolamento, 59, 6% dos alunos afirmaram que não moram com pessoas que 

fazem parte o grupo de risco da COVID-19.  

5.3 Saúde Mental durante o isolamento social 

Nesse tópico, as questões estão relacionadas ao interesse primordial da pesquisa, que 

são os padrões e mudanças comportamentais dos alunos no período da pandemia da COVID-

19, avaliando assim, questões referentes a saúde mental. Os alunos foram questionados como 

eles avaliavam a sua saúde mental em relação ao distanciamento social, nesse período de 

pandemia (Gráfico 4). 

Gráfico 4 - Saúde Mental e distanciamento social. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 No gráfico 4, a maioria dos alunos, 55,1%, consideram que o distanciamento social 

afetou sua saúde mental negativamente, 12,4% acreditam que sua saúde mental foi afetada 

positivamente, enquanto 32,6% considera que não foram afetados no campo da saúde mental.  
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 De acordo com Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (2020) é 

comum que o isolamento social traga inúmeras reações emocionais devido a drástica mudança 

de rotina que vai agravando cada vez mais os problemas de saúde mental existentes ou 

fazendo surgir novos, ainda é preciso destacar que os serviços de saúde nessa área tornaram-

se de difícil acesso nesse período.  

Com relação ao sono, que está diretamente ligado à saúde física e mental o gráfico 5, 

mostra o posicionamento sobre a qualidade do sono dos participantes da pesquisa.  

 

Gráfico 5 - Saúde mental e qualidade do sono 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 O gráfico 5, evidencia que 56,2% dos entrevistados não tiveram a qualidade do sono 

afetada, 32,6% tiveram seu sono afetado de forma negativa, uma vez que o período de 

pandemia traz preocupações que podem acarretar insônia. O sono está diretamente ligado com 

a qualidade de vida, a insônia em período de pandemia pode ser decorrente do estresse 

causado pela insegurança e medo do momento atual, além do medo de contrair a doença, a 

COVID-19 tem provocado sensações de insegurança em todos os aspectos, da perspectiva 

coletiva à individual, do funcionamento diário da sociedade às modificações nas relações 

interpessoais (LIMA et al. 2020). Observamos que, neste período os sistemas de saúde da 

maioria dos países entram em colapso, profissionais de saúde extremamente exaustos com 

longas horas de trabalho (BROOKS et al. 2020).  

Os hábitos alimentares dos alunos durante o período de isolamento, também foi 

investigado (Gráfico 6).  
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Gráfico 6 - Durante a pandemia, como você avalia seus hábitos alimentares? 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 As respostas do gráfico 6, nos mostra que, 18% dos alunos passaram a ter hábitos 

alimentares mais saudáveis em decorrência do período de pandemia.  

A promoção da saúde, através do estímulo à uma alimentação saudável, contribuí 

positivamente para o bem-estar geral e no aumento da imunidade que pode prevenir 

as complicações causadas pela COVID-19 (PALOSKI [et al.] 2020, p. 08). 

Com isso, esse percentual dos alunos, começaram a se preocupar em comer alimentos 

saudáveis, enquanto, 28,1% afirmaram que os hábitos alimentares ficaram menos saudáveis 

neste período. A pandemia da COVID-19, acarretou várias mudanças na rotina da população, 

inclusive na diminuição do tempo para o preparo das refeições, muitas pessoas buscaram 

alimentações mais rápidas e práticas, e com isso, menos saudáveis, ou em outros casos o 

alimento é usado para atenuar os efeitos da ansiedade ou estresse causados pelo isolamento 

social, já, 53,9% dos alunos não mudaram sua rotina alimentar.  

 Sobre os participantes que sofriam com algum tipo de problemas mentais que pode ser 

agravado com a pandemia, o gráfico 7, mostra a opinião dos alunos sobre esse assunto.  

 

Gráfico 7 - Apresenta algum problema de saúde mental que pode ser agravado em 

decorrência da pandemia. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 
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 Do total de participantes da pesquisa, 57,3% afirmaram que não possuem problemas 

de saúde mental, 14,6% relatam afirmam que sim, problemas como: depressão, ansiedade e 

outros, mas não houve agravamento na pandemia e 28,1% afirmam ter algum problema 

mental antes da pandemia e houve agravamento neste período.  

Sobre algumas mudanças ocorridas em relação aos problemas mentais, Pereira (2020) 

afirma que, neste momento de pandemia, é normal estar ansioso por diversos motivos, 

incluindo não só a questão do confinamento, mas também, a nova forma de se adaptar ao 

ambiente e ao nos relacionarmos com os estudos, trabalho, e até mesmo uma rotina de 

exercício físico.  

Em muitos casos, as pessoas acham que o que estão sentindo é normal e decorre das 

incertezas do período de pandemia, minimizando problemas mais profundos que estão se 

agravando e merecem atenção. Foram necessárias drásticas mudanças na forma de se 

comportar, em que essas mudanças para pessoas que já apresentavam problemas mentais 

acarretam mais inseguranças. O gráfico 8 trata das relações familiares no contexto da 

pandemia.  

Gráfico 8 - Avaliação das relações familiares no contexto de pandemia. 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

 As relações familiares continuaram da mesma forma que antes da pandemia, afirmam 

59,6% dos alunos, 33,7% concordam que as relações familiares se tornaram mais difíceis do 

que antes da pandemia, enquanto 6,7% relataram que as relações familiares melhoraram 

durante a pandemia. Pois nas condições de rotina de trabalho normal, muitas famílias 

reduziam o contato. Contudo, essa proximidade também pode trazer desconforto decorrentes 

da mudança na rotina, além do agravante das notícias diárias recebidas e o temor diante da 

insegurança em relação a situação. Entre casais, a comunicação pode ter agravantes uma vez 

que a perda de acesso a atividades importantes que enriqueciam o convívio dos casais também 

pode prejudicar a intimidade e a conexão (STANLEY; MARKMAN, 2020). A importância de 
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cuidar da saúde mental, para compreender o momento atual é imprescindível. Os alunos 

foram questionados, sobre a busca de acompanhamento psicológico nesse período de 

pandemia (Gráfico 9).  

Gráfico 9 - Busca por acompanhamento psicológico 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 Os dados do gráfico 9 evidencia a dificuldade de buscar acompanhamento psicológico, 

93,3% dos participantes não procuraram atendimento psicológico, lembrando que 14,6% 

haviam relatado ter problemas mesmo antes da pandemia e mesmo assim a dificuldade em 

buscar ajuda especializada nesta área ainda é crescente, mesmo com o lançamento de cartilhas 

e opções de tratamento online a população ainda é relutante ao procurar um psicólogo, sendo 

importante destacar que: situações pandêmicas tais como surto de H1N1 em 2009, Ebola em 

2013 ou Zika em 2016 mostraram que a ausência do componente de Saúde Mental e Apoio 

Psicossocial, elevou os riscos de sofrimento psicológico e progressão para psicopatologias nas 

populações atingidas (ZHANG et al., 2020).  

Recorrendo ao tema de saúde mental, sabe-se da importância da comunicação entre as 

pessoas, através de conversas e trocas de vivências para aliviar os possíveis sintomas de 

estresse, depressão, entre outros. Dessa forma, foi perguntado aos participantes da pesquisa, 

sobre a existência de um ciclo de apoio, durante a pandemia, 73% dos entrevistados 

responderam que contam com um ciclo de apoio, e 27%, não. O isolamento não é uma 

condição natural humana, somos seres sociáveis. Ter com quem se relacionar nestes períodos 

é, sem dúvidas, de extrema importância para a melhoria da saúde mental em um período tão 

crítico. Apesar do distanciamento social, o auxílio das tecnologias de comunicação tem 

aproximado as pessoas. Mas, cada pessoa reage de maneira diferente, algumas pessoas sentem 

a necessidade de se expressar e outras não conseguem expor seus medos e angústias.   
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5.4 Estudos durante o isolamento social 

A rotina de estudos dos alunos também foi investigada, o gráfico 10 evidencia que 

66,3% dos participantes da pesquisa afirmam que seus estudos foram afetados de forma 

negativa, com as mudanças em relação ao convívio social e na forma de estudar, esse dado era 

esperado, outro fator que leva a dificuldade de estudar pode ser atribuído à motivação “No 

processo ensino-aprendizagem, a motivação deve estar presente em todos os momentos.” 

(KNÜPPE, 2006). O gráfico também mostra que 12,4% perceberam que a pandemia afetou de 

forma positiva nos estudos, um dos fatores para que isso ocorra pode ser o aumento do tempo 

em casa, maior disponibilidade para os estudos e as mudanças na forma de estudar através do 

uso de tecnologias que: 

Vêm se consolidando com os aperfeiçoamentos dos meios de comunicação, em 

conjunto com a informática, fornecem amplas perspectivas para melhoria das 

práticas educacionais, disponibilizado novos recursos para atuação do professor e 

para que o educando possa reelaborar a informação de forma ativa e criativa, 

expressando um trabalho de reflexão pessoal (MACHADO, 2004, p. 27). 

Gráfico 10 - Rotina de estudos em tempos de pandemia 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

Muitas mudanças ocorreram no cenário educacional e o uso de tecnologias digitais 

nesse processo trouxe benefícios. Além disso o gráfico mostra que 21,3% dos participantes 

não perceberam mudanças na rotina de estudos. Muitas pessoas conseguiram continuar com a 

mesma rotina de estudos, em alguns casos os estudantes já possuíam um cronograma de 

estudos e as dificuldades da pandemia não afetou. Os dados a seguir retratam o acesso à 

tecnologia para acompanhar às aulas remotas.  

O uso de tecnologias digitais, está sendo imprescindível neste momento, com as aulas 

presenciais inicialmente suspensas, as aulas remotas têm ajudado a continuar o processo 
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ensino/aprendizado e amenizar os prejuízos no tangente aos estudos. A educação de forma 

remota, trouxe diversos desafios, a necessidade de aperfeiçoar as metodologias de ensino e de 

forma rápida, pois: 

 

De forma emergencial e com pouco tempo de planejamento e discussão (o que 

levaria meses em situação normal, professores e gestores escolares, público e 

privado, da educação básica a superior, tiveram que adaptar in real time (em tempo 

real currículo, atividades, conteúdos e aulas como um todo, que foram projetadas 

para uma experiência pessoal e presencial (mesmo que semipresencial), e 

transformá-las em um Ensino Remoto Emergencial totalmente experimental. 

Fazendo um recorte desse processo, podemos afirmar que nunca a educação foi tão 

inovadora. Foi a transformação digital mais rápida que se tem notícia num setor 

inteiro e ao mesmo tempo. (COSTA & NASCIMENTO, 2020, p. 2). 

          As medidas tomadas para diminuir os atrasos decorrentes da necessidade de interromper as 

aulas presenciais levaram em conta a necessidade de continuar o processo de ensino, mesmo que 

isso acarretasse mais trabalho e mais preparação por parte dos profissionais da área da educação 

que precisaram se reinventar, se familiarizar de forma abrupta com um novo ambiente escolar. 

No entanto, é preciso ter acesso a internet para que seja possível acompanhar as aulas remotas. 

Sobre essa questão, 83,1% dos entrevistados possuem acesso à internet e apenas 18,9% não 

possuem acesso à internet. Sem o acesso à internet, as dificuldades de estudos são ainda maiores 

e o retorno as aulas presenciais podem trazer um peso maior. 

5.5 Expectativa para o retorno das aulas presenciais 

      Apesar do estudo ter continuado por meio das aulas remotas, Lockmann, Saraiva e 

Traversini (2020), consideram que o trabalho o ensino remoto, provoca uma exaustão 

profissional, além disso, pesquisas sobre os efeitos psicológicos de períodos de quarentena 

durante epidemia assinalam que o estresse gerado pelo distanciamento social é bastante 

significativo e pode gerar impactos emocionais aos profissionais da Educação e aos alunos, 

Brooks et al. (2020). Sendo assim, a volta às aulas traz expectativas boas, por ser uma forma de 

voltar ao convívio escolar e ruins pelas apreensões ainda presentes, o gráfico seguinte mostra 

sobre a expectativa dos estudantes da LEdoC sobre o retorno às aulas. 

Gráfico 11 - Opinião dos estudantes sobre o retorno dos estudos na LEdoC 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021 

 

                O gráfico 11 mostra que a grande maioria, 43,8% dos alunos estão aguardando o 

quanto antes a continuidade do retorno às aulas, 40,4% afirmam que não se sentem seguras 

com o retorno às aulas presenciais e 15,7% concordam que terão dificuldades de dar 

continuidade aos estudos da LEDOC. A diferença entre os alunos que querem voltar e os que 

não se sentem seguros em voltar é de apenas 3,4%, este fator mostra que a opinião dos 

estudantes está contrastante. E sobre os alunos que afirmam que terão dificuldades em 

retornar aos estudos presenciais, pode ser o início de um dado preocupante, a evasão ou 

abandono do curso, sobre isso Janvry et al. (2006), afirma que experiências precedentes de 

períodos prolongados de fechamento de escolas, é uma elevação nas taxas de abandono e 

evasão escolar dos alunos, especialmente, dos jovens e daqueles em situação de maior 

vulnerabilidade. No entanto, é importante destacar que o retorno não ocorrerá de forma 

brusca, deverá ocorrer um processo de readaptação de forma gradual com atenção à saúde.  

Algumas medidas necessárias para o retorno são: maior espaçamento entre carteiras 

nas salas de aula; realização de aulas em ginásios, quadras ou mesmo ao ar livre; 

escalonamento dos horários de entrada, saída, recreio e almoço dos alunos para evitar 

aglomerações; rodízios entre alunos e educadores, para que nem todos estejam presentes na 

escola ao mesmo tempo; sinalização de rotas dentro das escolas para que os alunos 

mantenham distância entre si; diminuição do número de alunos por sala; utilização de 

múltiplas entradas da escola e divisão dos alunos de acordo com a proximidade das salas; e 

marcação de lugares nos refeitórios, para minimizar a movimentação durante o almoço.  

Quase metade dos participantes da pesquisa, 47,2% dos estudantes optariam por 

retornar apenas por ensino remoto, 33,7% concordaram que queriam retornar, mas de forma 

gradual, com redução da carga horária de sala de aula, 13,5% ainda não querem o retorno às 

aulas e apenas 5,6% querem o retorno presencial de forma completa. Sem a vacinação em 

massa, os estudantes não se sentem seguros a retornar as aulas presenciais e apenas poucos 
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optaram por retornar as atividades escolares. No entanto, é necessário pensar acerca deste 

assunto, voltar a estudar é necessário para não ter grandes prejuízos ou maiores atrasos em 

relação aos estudos.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 -Atividades presenciais 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

 

Sobre as ações importantes para a preparação para o retorno às aulas presenciais, o 

gráfico 13 evidencia que a maioria dos estudantes concordam com a importância da 

manutenção do acolhimento psicológico, cerca de 59,6%, tendo em vista que os participantes 

da pesquisa tiveram acesso a mais de uma escolha, 58,4% evidenciam a importância de uma 

reunião com a equipe de apoio da universidade, 50,6% defendem a importância de uma roda 

de conversa de forma virtual, 43,8% acreditam na importância de verem vídeos educativos e 

40,4% defendem a necessidade de cartilhas de orientação.  

Em todo caso é preciso haver uma troca de informações sobre a opinião da 

universidade e dos estudantes sobre a melhor forma de retornar, para que ocorra de forma 

gradativa, sem maiores demandas para o corpo docente e discente 

Gráfico 13 - preparação para o retorno presencial 
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Fonte: Dados da pesquisa, 2021. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

             É importante o estudo da temática saúde mental dos estudantes, tendo em vista que é 

um período com turbulências e excessos de informações. Além da preocupação e incerteza em 

decorrência do novo corona vírus, existe a preocupação em relação aos atrasos nos estudos e 

consequentemente em relação ao futuro. 

              O presente trabalho, buscou cumprir com os objetivos ao realizar uma análise sobre 

os padrões e mudanças causada pela pandemia na saúde mental dos estudantes, observando 

quais fatores contribuíram ou atrapalharam neste período de isolamento social. Verificou-se 

ainda, que a maioria dos participantes da pesquisa sentiram desconforto emocional e mental 

durante esse período. Este desconforto afetou a rotina de estudos da maioria dos estudantes 

que responderam o questionário. 

              Sobre os padrões e mudanças de comportamento vivenciadas pelos estudantes da 

LEdoC da UFPI, durante esse momento, observa-se medo do retorno presencial e expectativas 

com retorno das aulas, ressalta a importância da atenção voltada a saúde mental dos 

estudantes durante e pós pandemia. Além de proporcionar meios pela qual garantam 

assistências sócio emocional aos discentes com o retorno presencial as atividades acadêmicas. 

Nessa ótica, conhecer padrões e mudanças na saúde mental dos estudantes é essencial, para 

traçar medidas de apoio psicológico aos discentes.  

           Esta pesquisa pode servir como referência para que a instituição trace caminhos e 

estratégias na retomada das atividades bem como atendimento psicológico ainda na forma 

remota, visibilizando a saúde mental deles.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE DADOS DA 

PESQUISA 

 

SEÇÃO 1: SAÚDE MENTAL DOS GRADUANDOS DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO DURANTE A PANDEMIA DA 

COVID-19. 

Você está sendo convidado(a) como voluntário(a) a participar da pesquisa de 

Trabalho de Conclusão de Curso, intitulada “Saúde mental dos graduandos do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo em tempos de pandemia", essa pesquisa está sendo 

desenvolvida por mim, Luana de Oliveira e Silva, discente do 8º bloco do Curso de 

Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza - LEdoC, e orientado pela Profª. 

Drª. Michelli Ferreira dos Santos. A pesquisa tem como objetivo conhecer, identificar 

padrões e mudanças na saúde mental dos graduandos da LEdoC, da Universidade Federal do 

Piauí, campus Senador Helvídio Nunes de Barros, durante o período da pandemia da 

COVID-19. 

O questionário foi elaborado de forma a ser respondido rapidamente, levando em 

média de 10 a 15 minutos. Em caso de desconforto, sinta-se à vontade para deixar de 

participar da pesquisa a qualquer momento, sem ter que apresentar uma justificativa. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá entrar em contato com os responsáveis pelo 

telefone (89)98821-9772, ou pelo e-mail luuannasilva94@gmail.com . Com relação ao 

sigilo das informações e para preservar sua privacidade, serão apresentados apenas os 

resultados em sua totalidade, de forma a não identificar os participantes. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

1. Sexo: [  ] Masculino;  [  ]Feminino 

mailto:luuannasilva94@gmail.com
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2. Qual bloco você está cursando? 

[  ] 1º; [  ] 3º; [  ] 5º; [  ] 8º 

COVID 19 E ISOLMENTO SOCIAL 

3. Você está em isolamento social? 

Sim [ ] Não [ ] Parcialmente [ ]   

4. Você pertence a algum grupo de risco para o COVID-19? 

Não [ ] Sim  [ ] 

5. Se a sua resposta foi SIM, na pergunta anterior, qual grupo de risco você pertence? 

6. Você foi infectado por COVID-19? 

Não apresentei nenhum sintoma e nem recebi diagnostico [ ] 

Sim, recebi diagnostico positivo por meio de exame [ ]  

Apresentei sintomas mais não fui ao médico [ ] 

7. Já perdeu alguém por COVID-19? 

Sim [ ] Não [ ]  

8. Faz uso de medidas de proteção como uso frequente de álcool em gel, uso de 

máscaras ao sair de casa e distanciamento social? 

Sim, faço todas as medidas [ ]  

Não faço nenhuma [ ]  

Apenas algumas [ ] 

9. Você reside com alguém que pertence a algum grupo de risco? 

Sim [ ]  Não [ ] 

 

SAÚDE MENTAL DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL 

9. Como você avalia a sua saúde mental em relação ao distanciamento social? 

 Afetou negativamente [ ] afetou positivamente [ ] não afetou [ ] 

10. A pandemia da COVID-19 vivida mundialmente pode afetar a saúde mental das 

pessoas como você avalia a qualidade do seu sono? 

Não afetou negativamente [ ] Não afetou [ ] Afetou positivamente 

11. Durante a pandemia, como você avalia seus hábitos alimentares?  

Mantive os mesmos hábitos alimentares de antes da pandemia [ ]  

Meus hábitos alimentares ficaram menos saudável durante a pandemia [ ] 

Meus hábitos alimentares ficaram mais saudável durante a pandemia [ ] 

12. Você apresenta algum tipo de problema de saúde mental (como por exemplo: 

ansiedade, depressão...) que considera ter agravado na pandemia da COVID-19? 

Sim o problema se agravou na pandemia [ ]  

Sim mas não se agravou na pandemia [ ] 

Não possuo problema de saúde mental 

 

13. Como você avalia suas relações familiares diante do contexto da pandemia da 

COVID-19? 

Melhoraram durante a pandemia [ ]  

Continuaram as mesmas de antes da pandemia [ ] 

Tornaram-se mais difíceis durante a pandemia [ ] 

14. Durante a pandemia da COVID-19, você buscou atendimento psicológico? 

Sim [ ] Não [ ] sim, mais não consegui [ ] 
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15. Você tem um ciclo de apoio com quem contar (pessoas)? 

Sim [ ] Não [ ] 

ESTUDOS DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL 

16. Como você avalia sua rotina de estudos em casa durante o período de pandemia? 

Afetou negativamente [ ] 

Afetou positivamente [ ] 

Não afetou [ ] 

17. Você possui acesso a internet em casa, com condições para acompanhar as aulas 

remotas?  

Sim [ ]  

Não [ ] 

EXPECTATIVA PARA O RETORNO DAS AULAS PRESENCIAIS 

18. Atualmente como você se sente em relação ao retorno dos estudos na LEDOC?  

Aguardando o quanto antes a continuidade do retorno as aulas [ ]  

Terei dificuldades de dar continuidade aos estudos da LEDOC [ ] 

Não me sinto seguro com o retorno presencial [ ] 

19. caso tivesse que decidir hoje pelo retorno das atividades presenciais, qual opção 

escolheria? 

Ainda não retornar as aulas [ ] 

Retornar de forma gradual, com redução da carga horaria de sala de aula [ ] 

Retornar as atividades presenciais de forma completa [ ] 

Retornar as aulas apenas por ensino remoto [ ] 

20. Quais das opções abaixo você considera importante como preparação para o 

retorno as aulas presenciais? 

Roda de conversa virtual [ ]  

Live com equipe de apoio as universidade [ ] 

Vídeos educativos [ ] 

Manutenção do acolhimento psicológico [ ] 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DIGITAL NA BIBLIOTECA 

“JOSÉ ALBANO DE MACEDO” 

 

 

Identificação do Tipo de Documento 

(     ) Tese 

(     ) Dissertação 

(  x ) Monografia 

(     ) Artigo 

 

 

Eu, Luana de Oliveira e Silva, autorizo com base na Lei Federal nº 9.610 de 19 de Fevereiro 

de 1998 e na Lei nº 10.973 de 02 de dezembro de 2004, a biblioteca da Universidade Federal 

do Piauí a divulgar, gratuitamente, sem ressarcimento de direitos autorais, o texto integral da 

publicação “ISOLAMENTO SOCIAL, PANDEMIA E EDUCAÇÃO DO CAMPO: uma 

análise dos impactos no corpo discente do curso de Licenciatura em Educação do 

Campo” de minha autoria, em formato PDF, para fins de leitura e/ou impressão, pela internet 

a título de divulgação da produção científica gerada pela Universidade. 

            

 Picos-PI, 17 de junho de 2022. 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

____________________________________________ 

Assinatura 


