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RESUMO  
A pandemia de Covid-19 ocasionou mudanças significativas na vida da 
população. Houve a adoção de diversas medidas de saúde pública 
voltadas para seu controle e prevenção, dentre as quais destacam-se o 
distanciamento social e a suspensão imediata das atividades de ensino 
presenciais em escolas e universidades.  Nesse sentido, este trabalho 
teve como objetivo problematizar algumas possíveis sequelas desse 
cenário na saúde mental dos universitários maranhenses, haja vista que 
o ensino remoto foi uma estratégia utilizada para continuidade das 
aulas.  Os resultados evidenciam que adesão ao modelo de ensino 
remoto emergencial apresentou impactos relevantes na saúde mental 
dos alunos, sendo de suma importância que as instituições de ensino 
superior aprofundem os debates, discussões e estudos sobre a questão, 
mas sobretudo que implementem políticas públicas que visem reduzir 
as sequelas que o ensino remoto trouxe para a saúde mental dos 
discentes. 
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ABSTRACT 
The Covid-19 pandemic has caused significant changes in the lives of the 
population. Several public health measures were adopted aimed at its 
control and prevention, among which social distancing and the 
immediate suspension of face-to-face teaching activities in schools and 
universities stand out. In this sense, this work aimed to problematize 
some possible consequences of this scenario in the mental health of 
Maranhão university students, given that remote teaching was a 
strategy used to continue classes. The results show that adherence to 
the emergency remote teaching model had relevant impacts on the 
mental health of students, and it is extremely important that higher 
education institutions deepen the debates, discussions and studies on 
the issue, but above all that they implement public policies aimed at 
reducing the consequences that remote teaching brought to the mental 
health of students. 

 
Keywords: Mental health; Remote Learning; Pandemic. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No início de 2020, o mundo foi surpreendido por uma pandemia desconhecida e 

potencialmente letal, causada por um novo tipo de coronavírus, posteriormente denominado 

Covid-19. Em um curto espaço de tempo, milhões de pessoas foram infectadas e o sistema de 

saúde entrou em colapso.   

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou, na ocasião, estado de Emergência de 

Saúde Pública de Importância Internacional. Visando controlar, prevenir e combater essa 

doença, promulgou medidas de distanciamento social, utilização obrigatória de máscaras em 

ambientes públicos e privados e de higienização das mãos com álcool em gel. Esse novo modo 

de socialização trouxe consequências e impactos negativos em diversas áreas, tais como saúde, 

trabalho, educação, economia, política, segurança, etc.   

 No que se refere a educação, as aulas presenciais nas escolas e universidades foram 

imediatamente suspensas por tempo indeterminado. Todavia, para evitar o comprometimento 

do ano letivo de 2020, a maioria das instituições de ensino adotou as chamadas aulas remotas 

ou ensino à distância. Nessa modalidade, docentes e discentes se viram diante do desafio do 

aprender a utilizar diversas ferramentas e programas digitais em substituição às aulas 

presenciais. 

Nessa perspectiva, o objetivo deste artigo é problematizar algumas possíveis sequelas 

desse cenário na saúde mental dos universitários maranhenses. Para tanto, utilizou-se pesquisa 

documental e relatos de estudantes universitários em grupos via WhatsApp.  
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2 O SISTEMA EDUCACIONAL E O ENSINO REMOTO 

 

A pandemia ocasionou, em nível mundial, impactos imediatos na operacionalização e 

configuração dos sistemas educacionais de ensino superior. As instituições de ensino, por serem 

consideradas espaços de alto grau de contaminação, fecharam abruptamente suas portas para 

frear a disseminação do Novo Coronavírus. Convém lembrar que de início o distanciamento e 

isolamento social eram as principais ferramentas para não sobrecarregar o sistema de saúde.    

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura - UNESCO 

compreende que a pandemia apresenta como desdobramento uma enorme crise educacional 

que exige da sociedade respostas qualificadas para a problemática. A UNESCO adota a premissa 

de que a aprendizagem nunca pode parar e que caminhos antes nunca desvendados ou pouco 

explorados precisam ser trilhados para assegurar a todos o direito a educação em tempos de 

COVID-19.   

É nesse sentido que o Conselho Nacional de Educação- CNE aprova o Parecer CNE/CP Nº 

5/2020, que trata da reorganização do calendário escolar e da possibilidade de cômputo de 

atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual, em razão 

da Pandemia da COVID-19. Observa-se que no Brasil o enfretamento da questão ocorreu por 

via da readequação dos sistemas educacionais de ensino superior e adesão ao ensino remoto 

emergencial que:   

 

(...) é uma mudança temporária para um modo de ensino alternativo devido a 
circunstâncias de crise. Envolve o uso de soluções de ensino totalmente remotas para 
o ensino que, de outra forma, seriam ministradas presencialmente ou como cursos 
híbridos, e, que, retornarão a esses formatos assim que a crise ou emergência diminuir 
ou acabar. O objetivo nessas circunstâncias não é recriar um sistema educacional 
robusto, mas fornecer acesso temporário a suportes e conteúdos educacionais de 
maneira rápida, fácil de configurar e confiável, durante uma emergência ou crise 
(HODGERS et al., 2020, p. 6).  

 

É nesse contexto de crise que muitas instituições de ensino superior aderiram 

progressivamente ao modelo de ensino remoto emergencial para continuidade das aulas, a 

exemplo do que aconteceu nas universidades públicas do estado do Maranhão, especialmente 

na Universidade Federal do Maranhão - UFMA que institucionalizou as diretrizes para a 

retomada das atividades educacionais na Resolução Nº 2.078-CONSEPE, 17 de julho de 2020. 

Na UFMA:   
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Entende-se por ensino remoto aquele prioritariamente mediado por tecnologias na 
educação, de forma síncrona ou assíncrona: I - são consideradas atividades síncronas 
aquelas nas quais a interação entre os participantes se dá simultaneamente, em 
especial no espaço virtual no qual elas se desenvolvem; e II - são consideradas 
atividades assíncronas aquelas nas quais a interação entre os participantes não se dá 
simultaneamente, em especial no espaço virtual no qual elas se desenvolvem. (UFMA, 
2020).  

 

O ensino remoto emergencial é uma estratégia de ensino não presencial mediado por 

tecnologia e requer preparo da comunidade acadêmica para o seu bom funcionamento e 

alcance dos objetivos educacionais de maneira exitosa. É por causa da sua natureza tecnológica 

que se põe em discussão a inclusão digital daqueles que estão envolvidos no processo de ensino 

e aprendizagem.  

A continuidade das aulas requer das instituições de ensino superior o compromisso 

na aplicação de recursos financeiro e humano com o intuito de propiciar ambientes virtuais de 

aprendizagem acolhedores e seguros. Não há dúvidas de que passa obrigatoriamente pela 

dimensão do planejamento que contempla a capacitação de professores, acesso aos recursos 

tecnológicos, atualização e adequação dos sistemas de gestão acadêmica, acesso à internet e 

apoio psicossocial.    

Faz-se necessário constantemente avaliar se a proposta de retorno das atividades de 

ensino foi pensada e implementada com o intuito de atender as necessidades de aprendizagem 

dos discentes. Há de se considerar que o sucesso da retomada das atividades de cunho 

pedagógico exige das instituições de ensino superior responsabilidades e o atendimento de 

recomendações constantes no Parecer CNE/CP Nº 5, de 28 de abril de 2020, principalmente a 

de que:  

 

É necessário considerar propostas que não aumentem a desigualdade ao mesmo 
tempo em que utilizem a oportunidade trazida por novas tecnologias digitais de 
informação e comunicação para criar formas de diminuição das desigualdades de 
aprendizado. (BRASIL, 2020b, p. 3).   

 

No entanto, à medida que o modelo de ensino remoto emergencial era implementado 

nas instituições de ensino superior, estudos relevantes eram realizados para analisar os efeitos 

dessa estratégia no percurso formativo dos alunos matriculados nos cursos de graduação. Cabe 

citar os apontamentos de Dolabella et al. (2021) quanto aos desafios do ensino remoto 
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emergencial, pois seus estudos indicam que a insatisfação com o modelo empregado advém de 

questões relacionadas ao acesso à internet, aos equipamentos e acessibilidade nas aulas.    

O estudo de Dolabella et al. (2021) chama atenção quando os resultados atestam que o 

modelo de ensino remoto emergencial apresenta impactos na saúde mental, pois “(...) os 

alunos do ensino superior lidaram com ansiedade, estresse, falta de acesso às tecnologias e/ou 

à internet, ausência de contato com os professores, dificuldade de adaptação com as aulas 

online, entre outros” (DOLABELLA et al., 2021. p. 5-6).   

O sofrimento psíquico de alunos matriculados nos cursos de graduação é uma realidade 

nas instituições de ensino superior. Trata-se de uma questão de saúde que precisa ser refletida 

e administrada pelos que estão envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. É nesse 

sentido que:   

 

Faz-se imprescindível, portanto, a adoção de estratégias, por parte das instituições de 
ensino superior, para amenizar o sofrimento psíquico dos estudantes. É fundamental 
que haja a criação ou o aprimoramento de núcleos de apoio psicossocial aos discentes 
de fácil acesso para que consigam cuidar de sua saúde mental no atual cenário 
(RODRIGUES et al., 2020, p. 4). 

 

Então, importa conhecer a realidade dos impactos do ensino remoto emergencial na 

saúde mental de estudantes matriculados em diferentes cursos de graduação com realidades 

diversas. É dessa forma que a seção a seguir apresenta a discussão sobre as sequelas do ensino 

remoto na saúde mental dos universitários e a atuação da Divisão de Educação e Saúde da 

UFMA. 

 

3 SEQUELAS DO ENSINO REMOTO 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) agência sanitária internacional integrante da 

Organização das Nações Unidas, define saúde como    

 

[...] um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas 
na ausência de doença ou de enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é 
possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem 
distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. 

 

 Nesse sentido, pode-se inferir que tanto a saúde física quanto a mental são 

componentes indissociáveis para uma qualidade de vida socialmente desejável. Ainda segundo 
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a OMS (2021) a conjuntura pandêmica de COVID-19 trouxe inúmeros desarranjos ao sistema 

de saúde brasileiro. Gerou muitas perdas, sofrimentos, crises de pânico, ansiedade e vários 

outros transtornos emocionais. Perante esse contexto de incertezas, medo e de bombardeio 

de notícias acerca de novas variantes do vírus, agudizou ainda mais esses sentimentos, trazendo 

impactos ainda mais significativos em diferentes setores, em especial na educação.   

Independente de quaisquer cenários, o período da graduação é, por si só, difícil, 

desafiador e angustiante para muitos, em maior ou menor proporção. Entretanto, com a 

pandemia e o distanciamento social, houve a implementação do ensino remoto emergencial, 

que rapidamente reestruturou a vida cotidiana dos universitários. Desse modo, viram-se 

cercados por intensa carga emocional diante das incertezas sobre o futuro de sua formação 

profissional.   

Tendo em vista essa conjuntura, e considerando o art. 300 da Seção I5 do seu regimento 

geral, que diz: 

 

Art. 300. A Universidade adotará medidas no sentido de proporcionar aos discentes a 
assistência, apoio e promoção necessárias ao desempenho normal de suas atividades, 
consignando recursos ao atendimento desse objetivo. (UFMA, 1999, p.60). 

 

A UFMA, no período de dezembro de 2021 a janeiro de 2022, realizou, através de dados 

coletados por formulários via Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), 

uma pesquisa que teve como objetivo conhecer a opinião da comunidade universitária – 

principalmente dos discentes – acerca das experiências vivenciadas durante a pandemia. É uma 

forma da universidade 

Segundo informações preliminares, aproximadamente 7.161 discentes de graduação e 

pós-graduação responderam um questionário contendo 59 questões objetivas e subjetivas que 

contemplaram os seguintes itens:  

 

1 - Inquérito sanitário: com o objetivo de conhecer a prevalência, entre alunos e 
professores, de casos de covid-19 em suas relações familiares e círculo de amizades, 
além de levantar o índice de vacinação entre docentes e discentes, bem como a 
opinião desses segmentos sobre o passaporte vacinal.  
2 - Jornada digital do professor/aluno: para avaliar a experiência de discentes e 
docentes com o ensino remoto.  
3 - Ferramentas: para avaliar o uso e a adequação das soluções tecnológicas oferecidas 
pela instituição.  

 
5  Dispõe “Da Assistência, Apoio e Promoção ao Estudante” (UFMA, 1999, p.60) 
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4 - Ações institucionais: para entender como a comunidade avalia as medidas tomadas 
pela gestão, desde o início da crise sanitária.  
5 - Aspectos pedagógicos: para avaliar os impactos que a experiência remota trouxe 
para o ensino e ouvir a comunidade sobre o que pode ser incorporado ao ensino na 
UFMA quando a pandemia acabar. (SOUSA; MAIA, 2022, p. 01).  

 

No que tange especificamente à jornada digital dos universitários, os primeiros 

resultados apontam que   

 

53,97% consideram que houve adaptação em parte, enquanto 28,05% consideram as 
disciplinas bem-adaptadas ao ensino remoto. O que se observa é que os discentes, em 
mais de 70% dos pesquisados, destacaram a adequação das disciplinas ao ensino 
remoto e híbrido. Também consideraram a carga horária adequada ao modelo 
(59,01%). E, embora 36,03% entendam o excesso de atividades como um problema, 
58,75% destacam, como pontos positivos no ensino remoto, as aulas gravadas às quais 
poderão recorrer sempre que necessário, além de não terem que enfrentar 
deslocamentos para assistirem às aulas. (SOUSA; MAIA, 2022, p. 01). 

 

Entretanto, o que se percebe na prática é uma grande insatisfação e sofrimento psíquico 

dessa categoria. Segundo a Divisão de Educação e Saúde (DESA) da Pró-Reitoria de Assistência 

Estudantil (PROAES), ocorreram mais de 1.000 atendimentos psicológicos, psiquiátricos e 

clínicos durante a pandemia. Atualmente, o DESA conta com uma equipe multiprofissional 

constituída por quatro psicólogos, um médico psiquiátrico e um clínico geral. Dependendo de 

cada caso, os atendimentos podem ocorrer hibridamente, na modalidade remota e presencial. 

Os discentes aparecem como principais demandantes desses serviços. Nesse sentido, 

Rodrigues et al. (2020), demonstrou que a prevalência de ansiedade e depressão nesse 

segmento durante esse período foi de 44,7% e 50,7%, respectivamente.  As principais queixas 

referem-se diretamente à restrição dos níveis de sociabilidade entre eles nos âmbitos pessoal 

e universitário, conforme percebe-se nos relatos a seguir, coletados a partir de conversas via 

grupos no Whatsapp:  

 

“Como que a gente consegue ter saúde mental com o ensino remoto? A interação 
social, o horário de almoço com os colegas e até a área de vivência com a sinuca faz 
falta demais! Faculdade não é fácil!” (B.M., discente do 6° período de Serviço Social da 
UFMA)  

 
“Eu não tenho saúde mental para ficar ouvindo professora ler slides. O que eu aprendi 
não condiz com uma aluna de terceiro período. Como pode três períodos em menos 
de um ano? Não dá mais não!” (R.S., discente do 3° período do curso de Administração 
da UFMA)  
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“Calamidade vai ficar é minha saúde mental se isso (o ensino remoto) continuar. O 
meu grau de miopia aumentou de tanto ficar em computador” (L. A. C., discente do 5° 
período de Serviço Social da UFMA)  

 
“Eu entrei na UFMA. Mas nunca me senti de fato na UFMA, pois ainda não tive aulas 
presenciais. Isso me desmotiva, pois sei que lá na frente isso vai fazer falta. Não tenho 
grupo de pesquisa, nunca tive atividade prática. Já pensei muito em desistir ” (D.L.S., 
discente do 4° período de Serviço Social da UFMA)  

 
Ensino remoto foi uma condição excepcional. Todos nós nos matriculamos em ensino 
presencial. Do jeito que o EAD está, chega a ser egoísmo puro e desserviço. Esquecem 
que tem gente que não tem internet boa, que não tem notebook e assiste aula pelo 
celular e que mesmo que a UFMA tenha tentado remediar esses problemas, a 
cobertura não é suficiente. Também esquecem que tem gente que precisa do R.U. 
(Restaurante Universitário), da biblioteca e de outros aparatos universitários. E o que 
me irrita é essa galera que faz questão de atrapalhar a mobilização em prol do retorno 
presencial. Nem ajudam e ainda atrapalham! (K. G., discente do curso de Comunicação 
Social da UFMA). 

 

Pelo último relato apresentado, percebe-se que a questão socioeconômica também se 

mostrou desafiadora, haja vista que grande parte da população sequer consegue acessar os 

meios necessários para sua sobrevivência (alimentação, saúde, habitação, etc). Em relação ao 

segmento universitário, muitos perderam seus empregos e não possuem uma estrutura6 

adequada – internet e equipamentos eletrônicos como tablets, celulares e/ou computadores - 

para estudar e acompanhar as aulas remotamente de suas residências – sejam na capital ou no 

interior. Portanto, compreende-se que o Ensino Remoto Emergencial não é considerado uma 

modalidade de ensino, pois não existem bases pedagógicas nem planejamento metodológico 

que promovam a qualidade educativa no decorrer de sua implementação. Além disso, exclui 

principalmente os universitários em maior vulnerabilidade socioeconômica e fragiliza a 

educação em seu sentido mais abrangente: o da troca de saberes, experiências e da construção 

coletiva no processo de ensino-aprendizagem. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A singularidade do contexto pandêmico corroborou para agudizar as expressões da 

questão social nas mais variadas esferas. No que se refere a educação, a suspensão das aulas 

 
6  Mesmo a UFMA tendo lançado, através do PROAES, editais de Auxílio Inclusão Digital em Fluxo Contínuo – 
Modalidade Plena (empréstimo de tablets) e Modalidade Pacote de Dados – a oferta foi menor que a demanda. 
Além disso, dentre os universitários contemplados, percebeu-se, durante as aulas remotas, instabilidade na 
internet e reclamações quanto à qualidade dos equipamentos emprestados. 
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presenciais teve como consequência prejuízos a nível de sociabilização no ambiente 

universitário, principalmente pelo fato do mesmo ser um espaço de trocas de conhecimentos, 

experiências e habilidades.  

O processo de ensino-aprendizagem, acontece seja em sala de aula ou nas áreas de 

convivência. Esses momentos riquíssimos, que tanto colaboram para a formação integral do ser 

humano (Mendonça, 2015), foram subitamente interrompidos e posteriormente substituídos 

pelo ensino remoto presencial. 

É inegável que o ensino remoto enquanto estratégia emergencial possibilitou que o 

vínculo entre a comunidade acadêmica não fosse totalmente rompido.  Entretanto, deve-se 

ressaltar o caráter pedagógico fragmentado e excludente no decorrer de sua implementação. 

Não há garantia da isonomia de acesso, principalmente para os universitários em maior 

vulnerabilidade socioeconômica, que não possuem uma estrutura adequada – internet e 

equipamentos - para estudar na modalidade remota em suas residências.  

Assim, as diversas limitações do ensino remoto emergencial somados às incertezas 

perante aos atrasos e prejuízos no processo de formação profissional, tornaram os 

universitários extremamente propícios ao surgimento dos mais variados transtornos 

emocionais, dentre os quais destacam-se: ansiedade, depressão, estresse, pânico, etc.  Em 

suma, manter a saúde, em seu estado mais pleno, torna-se um grande desafio nessa 

conjuntura. 

Diante disso, é fundamental que se aprofundem os debates, discussões e estudos com 

a comunidade acadêmica, seja em colegiados, diretórios representativos, assembleias ou em 

quaisquer outros espaços, acerca de políticas públicas permanentes que visem reduzir as 

sequelas que o ensino remoto trouxe para a saúde mental dos universitários. Se faz necessário 

implantar medidas que promovam equidade no acesso à educação e reparos aos danos 

causados pela ausência de políticas educacionais e psicossociais eficientes para o 

enfrentamento dessa realidade.  

Trata-se de uma pauta emergente na atualidade. É necessário, portanto, que a 

universidade, dentro do seu regimento geral, reafirme o compromisso para com seu corpo 

discente, oferecendo alternativas e espaços que promovam acolhimento, cuidado e 

fortalecimento necessários para o desenvolvimento de suas atividades. 
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