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RESUMO 

 

O enfrentamento à pandemia de Covid-19 impôs à Educação a adoção emergencial 
emergencial do ensino remoto, como forma de dar continuidade às atividades 
pedagógicas, ocasionando uma metamorfose no sistema de ensino brasileiro. Com 
suporte no método fenomenológico, em perspectiva qualitativa, por meio de consulta 
bibliográfica, com o intuito de esclarecer os aspectos teóricos pertinentes e com a 
realização de entrevistas, buscou-se identificar como os alunos da Universidade 
Federal Fluminense (UFF) administraram, contextualizaram e se inseriram nesse novo 
cenário. Procurou-se diagnosticar os principais desafios e dificuldades surgidas, e 
propor uma breve discussão. A pesquisa demonstrou que houve queda na qualidade 
e aproveitamento do ensino-aprendizagem, a ocorrência de abalo significativo na 
saúde mental dos estudantes, adversidades socioculturais e o surgimento ou 
agravamento de problemas de ordem socioeconômica, dentre os quais, o mais 
impactante foi a insegurança alimentar. Avultaram a desigualdade social, a ausência 
de políticas eficazes para assistência estudantil e a redução de verbas destinadas às 
universidades federais. A demanda  por melhor estruturação e planejamento para o 
ensino remoto emergencial, com oferta de aperfeiçoamento tecnológico para 
professores e alunos, a necessidade de desenvolvimento de técnicas 
psicopedagógicas para acolhimento e integração dos alunos, que passaram por 
profundas transformações, e a urgência de políticas públicas estudantis  foram os 
principais problemas identificados pelo trabalho neste período do ensino remoto. 
 

Palavras chaves: Educação, Desigualdade social, Ensino remoto, Covid-19, 

Pandemia. 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Facing the Covid-19 pandemic imposed on Education the emergency adoption of 
remote teaching, as a way of continuing pedagogical activities, causing a 
metamorphosis in the Brazilian education system. Supported by the phenomenological 
method, in a qualitative perspective, through bibliographic consultation, in order to 
clarify the relevant theoretical aspects and with interviews, we sought to identify how 
the students of the Universidade Federal Fluminense (UFF) managed, contextualized 
and entered this new scenario. An attempt was made to diagnose the main challenges 
and difficulties that emerged, and to propose a brief discussion. The research showed 
that there was a drop in the quality and use of teaching and learning, the occurrence 
of a significant impact on the mental health of students, sociocultural adversities and 
the emergence or worsening of socioeconomic problems, among which, the most 
impacting was food insecurity.  Social inequality, the absence of effective policies for 
student assistance and the reduction of funds destined to federal universities 
increased. The demand for better structuring and planning for emergency remote 
teaching, with the offer of technological improvement for teachers and students, the 
need to develop psychopedagogical techniques for welcoming and integrating 
students, who have undergone profound transformations, and the urgency of public 
student policies were the main problems identified by the work in this period of remote 
teaching. 
 
Keywords: Education, Social inequality, Remote teaching, Pandemic, Covid-19. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Passados quase dois anos desde que, em 11 de março de 2020, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, como pandemia, a Covid-19, doença 

causada pelo novo coronavírus, denominado como SARS-CoV-2 (síndrome 

respiratória aguda grave), discutir o contexto atual das implicações causadas é um 

trabalho árduo, complexo e psicologicamente traumático, porém essencial. Num 

piscar de olhos, o mundo se transformou e se deparou com um novo e inesperado 

desafio de ordem sanitária, e viu-se compelido a combater o novo surto. O assunto 

central passou a ser a Covid-19, o jornalismo tem revelado números impressionantes 

e torna-se avassaladora a quantidade de informações sobre a pandemia, em um 

esforço para tentar entender, monitorar e enfrentar a doença. Novas variantes foram 

identificadas, a mais recente delas, a B.1.1.529 , foi classificada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), no dia 26 de novembro de 2021, como variante de 

preocupação, em virtude do  grande número de mutações e do ritmo de transmissão 

desta variante ser superior ao de outras, e recebeu o nome “ômicron”.  Este fato 

aumentou ainda mais o cenário de insegurança e incertezas, gerando dúvidas sobre 

os rumos da pandemia de Covid-19 e seus desdobramentos sanitários, econômicos, 

sociais e emocionais.  

Diante das recentes transformações impostas pela pandemia, em especial, o 

emprego de medidas de isolamento e de distanciamento físico, dentre os setores que 

foram afetados, o campo educacional, sem dúvida, sofreu uma das maiores 

transformações, nunca vista na história. No Brasil, em 17 de março de 2020, foi 

publicada pelo Ministério da Educação, a Portaria nº 343, que versa sobre a 

regulamentação da substituição das aulas presenciais por aulas remotas. 

Posteriormente, no dia 17 de junho de 2020, foi publicada nova portaria, de  nº 544, 

que autoriza a adoção do ensino remoto emergencial, enquanto durar a situação de 

pandemia da Covid-19, revogando as portarias 343 e 345/2020, que tratavam do 

assunto. Essa mudança abrupta na metodologia pedagógica afetou significativamente 

o processo de ensino aprendizagem e as relações interpessoais, sobretudo, a relação 

entre professor/aluno. Por tal mecanismo, instaurou-se uma forma de ensinar inédita 

para a maioria dos envolvidos nas atividades escolares e universitárias. Moorhouse 

(2020) descreve que, devido à célere propagação da Covid-19, os cursos que eram 

projetados para instrução e formato presencial precisaram ser readequados para o 

https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/11/26/oms-declara-a-b11529-como-variante-de-preocupacao-e-da-o-nome-de-omicron.ghtml
https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/11/26/oms-declara-a-b11529-como-variante-de-preocupacao-e-da-o-nome-de-omicron.ghtml
https://g1.globo.com/saude/noticia/2021/11/26/oms-declara-a-b11529-como-variante-de-preocupacao-e-da-o-nome-de-omicron.ghtml
https://www.semesp.org.br/legislacao/portaria-no-544-de-16-de-junho-de-2020/
https://www.semesp.org.br/legislacao/portaria-no-544-de-16-de-junho-de-2020/
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formato de instrução à distância, impondo aos docentes desafios para a readequação 

e continuidade do ensino. Professores e alunos, já sobrecarregados de múltiplas 

tarefas, foram inseridos em uma nova ordem pedagógica, sem que houvesse 

planejamento prévio, capacitação dos envolvidos, infraestrutura tecnológica 

condizente, bem como, reformulação de currículos. Os professores, ainda, tiveram 

que assumir um papel de “produtores de artefatos consubstanciados com a mesma 

matéria digital que pavimenta o mundo virtual” (BORBA et al, 2020).  

Outro fator que merece atenção, conforme apontam Werneck e Carvalho 

(2020), é que a Covid-19 chega ao Brasil após a aprovação da Emenda Constitucional 

nº 95, que impôs um “teto de gastos públicos” que, aliado às políticas econômicas 

efetivadas pelo atual governo, cominou em um crescente e intenso estrangulamento 

dos investimentos públicos, gerando um momento de extrema fragilidade causada 

pelo contexto político-econômico-social, em que são registradas acentuadas taxas de 

desemprego e promovidos cortes profundos nas políticas sociais sobretudo, nas 

verbas destinadas às Universidades Federais.  

Em face desse novo panorama que se configurou, em que a divisão territorial 

do ensino acadêmico reinventou o espaço/tempo da educação, transformando o 

campus universitário em grandes plataformas digitais, alguns questionamentos 

emergem, como por exemplo: - considerando-se a grande desigualdade social do 

país, o ensino remoto emergencial seria capaz de assegurar um alcance universal aos 

alunos? – essa transmutação da convivência física, em que os corpos são 

sequestrados pela simbologia e novos signos, estaria robotizando a nossa interação 

social.? - que tipo de aluno a nova tecnologia vai formar? - É possível manter os 

princípios educacionais voltados para a moral e a ética, que formem estudantes 

compromissados em mudar o meio em que vivem, com respeito ao próximo, 

independente de raça e  diferenças sociais? 

Dentre a pluralidade de situações provocadas pelo mencionado fenômeno da 

pandemia da Covid-19, esta pesquisa tem como objetivo investigar de que modo os 

alunos da Universidade Federal Fluminense foram afetados, sobretudo em 

decorrência da implementação do ensino remoto emergencial, bem como, de que 

forma eles articularam o aprendizado e as consequências advindas, dando ênfase ao 

aspecto social, ao econômico, à saúde mental e ao próprio processo de aprendizagem 

em si. Com o intuito de alcançar os objetivos pretendidos, foi conduzido um estudo 



12 
 

qualitativo-fenomenológico de tendência empírica, com suporte na realização de 

pesquisa de campo e pesquisa exploratória, descritiva e bibliográfica. 

Este trabalho está dividido em cinco partes, além desta introdução. A primeira 

parte expõe os procedimentos metodológicos empregados e descreve a pesquisa de 

campo realizada; a segunda parte traz considerações sobre a Educação, sobre a 

modalidades de ensino a distância, com destaque ao ensino emergencial remoto; a 

terceira parte faz uma breve apresentação da Universidade Federal Fluminense e 

descreve algumas dificuldades enfrentadas e ações promovidas durante a pandemia; 

a quarta, apresenta e analisa o resultado da pesquisa de campo realizada, 

identificando os impactos sofridos pelos alunos da UFF e consequências advindas;  

finalmente, a quinta parte conclui o trabalho propõe reflexões e contribuições futuras. 
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2 METODOLOGIA  

 

Este artigo adotou, como suporte, o método fenomenológico, e foi 

desenvolvido de forma mista, em perspectiva qualitativa, exploratória, descritiva e 

bibliográfica, mediante a consulta a livros, artigos, materiais online e matérias 

jornalísticas, com o intuito de esclarecer os aspectos teóricos ligados à temática; 

contando, ainda, com a realização de uma pesquisa de campo, análise de relatos e 

de estudo de casos. para a coleta de dados. 

Na definição de Sadín Esteban (2010), a fenomenologia “é o estudo das 

estruturas da consciência que possibilitam sua relação com os objetos. Esse estudo 

requer a reflexão sobre o conteúdo da mente, excluindo todo o resto” (p.65). 

Edmund Husserl foi quem, inicialmente, desenvolveu o método 

fenomenológico, apresentando a proposta de “ir ao encontro das coisas em si 

mesmas” (HUSSERL, 2008, p. 17). Tal método, utiliza, como ferramenta, a 

investigação do objeto da forma como este é apreendido e assimilado pela 

consciência. Evoca a retomada das experiências vivenciadas, subjetivas, e os 

respectivos significados que elas imputam à vida e/ou fatos, concentrando-se na 

exploração de pontos subjetivos — sociais e culturais. Bochenski (1968, p. 4) aponta 

que: “Na própria vivência, considera-se o ato puro, que parece ser, simplesmente, a 

referência intencional da consciência pura ao objeto intencional”. 

Com amparo em uma abordagem qualitativa, buscou-se coletar os dados que 

apontassem as ações tomadas pelo grupo de alunos, que indicassem as motivações, 

angústia e dificuldades, por ele, enfrentadas,  visando reconhecer, compreender, e 

interpretar comportamentos advindos da nova realidade a que foram submetidos em 

consequência das práticas vigentes para o enfrentamento da Coovid-19, em especial, 

as empregadas pela UFF,  bem como as concepções e expectativas geradas,  como 

forma de direcionar  uma análise mais acertada sobre a questão-problema. 

Minayo (2011, p. 21) esclarece que "A pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Ela se ocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de 

realidade que não pode ou não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e 

das atitudes [...]". Assim, a abordagem qualitativa da realidade social reside na 

natureza a necessidade de entender a percepção do indivíduo afetado pelo fenômeno 
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Ante o caráter exploratório, não houve o intuito de obter números precisos 

como resultado, mas sim, o de aprofundar conhecimentos.  

Gil (2002) indica que o aspecto exploratório nas pesquisas, geralmente, 

manifesta-se por meio de pesquisas bibliográficas e estudos de casos, destacando 

que tal procedimento favorece que se estabeleça a familiaridade com o problema em 

estudo. Desse modo, para fundamentar e embasar teoricamente a presente pesquisa 

utilizar-se-á também um suporte bibliográfico, consultando outros pesquisadores que 

estudaram temas correlacionados  

A pesquisa de campo realizada teve a finalidade de observar como fatos e 

fenômenos se manifestaram concretamente, fazendo uso da coleta de dados. Contou 

com um breve questionário elaborado e enviado aos participantes por e-mail, e, 

posteriormente, com entrevistas online, feitas ao vivo, técnica que foi aplicada em 

virtude da demora do retorno das respostas dos e-mails enviados. As entrevistas 

foram realizadas pelas redes sociais: Instagram, Facebook, WhatsApp e E-mail 

A coleta de dados foi feita entre os meses de outubro, novembro, e começo 

de dezembro de 2021, tendo, como base, 72 alunos da universidade Fluminense, 

integrantes de diversas áreas da universidade. 

O questionário foi composto por três perguntas, duas objetivas e uma 

expositiva. A primeira teve o objetivo de averiguar em que nível o vínculo mantido 

entre aluno e universidade foi afetado, e foi solicitado que o entrevistado escolhesse 

uma das alternativas abaixo, que identificasse sua situação: 

● Cursando a universidade online. 

● Matrícula trancada. 

● Abandono do curso. 

A segunda pergunta, também objetiva, procurou identificar, dentre os 

problemas percebidos durante a pandemia, quais os que abalaram os entrevistados 

em maior grau. Foram apresentadas as situações-problema, abaixo relacionadas, e 

foi proposto que a enumerassem de um a quatro, estabelecendo uma gradação, 

segundo nível em que foram afetados:  

● Isolamento social 

● Ensino remoto. 

● O fator socioeconômico 

● A situação do Governo atual.  
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A última questão foi expositiva, indagando, de forma ampla e generalizada, 

quais foram os impactos causados pela pandemia aos entrevistados, e teve como 

objetivo humanizar e ampliar o alcance da pesquisa, identificando problemas, 

situações ou vivências novas e concretas. Os relatos e as entrevistas online 

procuraram usar o diálogo livre, para adentrar um pouco no cotidiano dos discentes 

de uma forma mais solidária, e assim, a pesquisa foi guiada para ajudar a 

compreender a condição em que eles encontravam no momento. 

Após o recebimento das respostas, os dados foram compilados e foram 

confeccionados relatórios individuais que possibilitassem uma análise mais precisa, 

e, com o objetivo de preservar a identidade dos participantes, todas as informações 

foram anonimadas. Todos esses dados foram elencados, mas não quantificados, uma 

vez que a proposta não era medir os resultados com números, mas compreender a 

complexidade e os detalhes das informações obtidas, identificar e valorizar a vivência 

de cada entrevistado.  A partir das informações recolhidas, três situações serão 

destacadas: as duas primeiras pela gravidade, abordando, respectivamente, o tema 

morte e a insegurança alimentar, e a terceira  por ser específica e retratar as condições 

da moradia estudantil. Os demais temas, serão apresentados em categorias, 

conforme a similaridade, ressaltando-se que as ocorrências não são independentes e 

estão intrinsicamente ligadas, o agrupamento foi feito, apenas, com a finalidade de 

facilitar a exposição. 

Também foi utilizada a etnografia para relatar com mais precisão as conversas 

descritas pelos alunos. A pesquisa qualitativa vem sendo sistematizada a partir do 

trabalho desenvolvido pelo modelo etnográfico que consiste em descrever 

detalhadamente o modo de vida das pessoas, e “fornecer um vocabulário no qual 

possa ser expresso o que o ato simbólico tem a dizer sobre ele mesmo” (GEERTZ, 

2008, p. 19). 

Os resultados atingidos serão expostos em um tópico separado. 
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3 EDUCAÇÃO 

 

A Educação representa o interesse central dos alunos e configura a razão da 

existência do vínculo mantido com a universidade, motivo pelo qual merece uma 

análise mais acurada. 

No Brasil, caracterizado pela grande desigualdade socioeconômica e 

interesses de grupos financeiros que interferem nos rumos do país, a Educação 

sempre foi um desafio, sempre lutou por expansão, nunca conseguiu obter a devida 

atenção do Estado e não recebe a valorização da sociedade. Já alertava Paulo Freire 

(1984, p .89): “Seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes 

desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas 

perceber as injustiças sociais de maneira crítica.”  

Em meio a esse histórico processo de busca por espaço e apoio, a Educação 

foi atravessada pela pandemia de “Covid-19”  que, ao se instaurar, impôs significativas 

mudanças para seu enfrentamento. A mais impactante, foi a adoção de medidas do 

assim chamado isolamento social, que culminaram na migração das aulas presenciais 

para as aulas online, em todo o sistema de ensino brasileiro. Desse modo, a aula 

tradicional ou a Educação bancária, como Paulo Freire conceituava, sofre uma 

forçada transformação, mas bem distante da maneira idealizada pelo notável patrono 

da Educação. 

A Educação à distância é uma modalidade há muito praticada no Brasil.  

Segundo a Associação Brasileira de Ensino a Distância (ABED)¹, as experiências 

iniciais provavelmente não foram consignadas, e o primeiro registro conhecido 

remonta o início do século XX, quando, em 1904, foi veiculado um anúncio em um 

jornal com a oferta de profissionalização por correspondência para datilógrafo1. 

 Dentre as diferentes definições formuladas, Alves (2011, p. 85) elenca 

algumas: 

“ [...] o conceito de Dohmem em 1967, que enfatiza a forma de 
estudo na Educação a Distância. O conceito de Peters em 1973, 
que dá ênfase [...] afirmando que “a Educação a Distância é uma 
forma industrializada de ensinar e aprender”. O conceito de 
Moore em 1973, que ressalta que as ações do professor e a 
comunicação deste com os alunos devem ser facilitadas. O 

 
1  Educação a distância: conceitos e história no Brasil e no mundo. Associação Brasileira de 

Educação a Distância. 2011. 
http://www.abed.org.br/revistacientifica/revista_pdf_doc/2011/artigo_07.pdf 

http://www.abed.org.br/revistacientifica/revista_pdf_doc/2011/artigo_07.pdf
http://www.abed.org.br/revistacientifica/revista_pdf_doc/2011/artigo_07.pdf
http://www.abed.org.br/revistacientifica/revista_pdf_doc/2011/artigo_07.pdf
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conceito de Holmberg em 1977, que enfatiza a diversidade das 
formas de estudo. A separação física entre professor-aluno e a 
possibilidade de encontros ocasionais são destacados no 
conceito de Keegan em 1991. A separação física e o uso de 
tecnologias de telecomunicação são características ressaltadas 
no conceito de Chaves, em 1999” (ALVES, 2011, p. 85). 

 

O Decreto nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005, em seu artigo primeiro, traz 

o conceito oficial: 

“Art. 1o Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a 
Distância como modalidade educacional na qual a mediação 
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem 
ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e 
comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo 
atividades educativas em lugares ou tempos diversos” 

 
A modalidade é também regulamentada pela Lei nº 9.394/96, que estabelece 

as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) e por outros textos 

infraconstitucionais. 

Assim, a Educação a Distância, conforme os conceitos e a própria concepção 

do termo, é a exercida quando o professor e o aluno estão separados, seja no tempo 

ou no espaço, com a utilização de meios que facilitem a comunicação. Conforme 

evoluía o uso de tecnologias para a comunicação e a transmissão de dados, voz e 

imagens, o ensino a distância acompanhava tal evolução. Alcançou o rádio, a 

televisão e, com a ampliação do acesso à internet, chegou aos computadores e 

celulares. 

E decorrência do grande potencial de alcance, o ensino a distância despertou 

o interesse das instituições privadas de ensino, principalmente, o superior, que 

vislumbraram a possibilidade de ampliar a oferta e reduzir custos. 

A prática tem crescido exponencialmente. De acordo com os dados do Censo 

da Educação Superior 2019, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), pela primeira vez na história o número 

de alunos que optaram pela graduação a distância (EAD) ultrapassou a quantidade 

dos que optaram pela graduação presencial. Nas instituições privadas, ao todo, 50,7% 

(1.559.725) dos alunos de escolheram o ensino à distância, enquanto 49,3% 

(1.514.302), o presencial. Em uma década, entre 2009 e 2019, o número de 

estudantes passou de 330 mil para mais de 1 milhão e meio, o que resulta em 
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crescimento aproximado de 370%. Nas universidades públicas, foi pouco utilizada 

nesse período. 

Essa expansão reflete o empenho e o investimento despendidos pelas 

instituições privadas de ensino superior à educação a distância. Conforme se 

depreende dos anúncios que divulgam a oferta para essa modalidade, as referidas 

instituições contam com grande infraestrutura e utilizam planejamento pedagógico, 

metodologia, currículos, material didático, e sistemas de avalição pensados e voltados 

para as atividades online, treinamento e preparo dos professores para ministrarem as 

aulas e manejarem os recursos, suporte e assessoramento para professores e alunos, 

tutoriais de orientação, e equipe especializada em Educação e Tecnologia. Há uma 

escolha, uma intenção e uma estruturação para sua implementação e funcionamento, 

que também conta com a avaliação e tomada de decisão dos alunos em aderi-la, 

atraídos que são pelas mensalidades mais baixas e maior flexibilidade de horário. 

Condições bem diversas, foram enfrentadas pelos alunos, professores e 

funcionários administrativos das universidades públicas durante a transição para o 

modo de aulas online. Por esse motivo, especialistas têm preferido chamar as ações 

educativas aplicadas em resposta à pandemia de “ensino remoto emergencial”, 

evitando usar o termo “educação a distância”. Uma contribuição relevante para esse 

debate é o artigo publicado no final de março de 2020 , por HODGES et al: The 

Difference Between Emergency Remote Teaching and Online Learning. 

O termo “remoto” alude a um distanciamento geográfico. O ensino é 

denominado remoto porque os professores e alunos estão coibidos de acessarem as 

universidades, para evitar a disseminação do vírus. É emergencial porque, de forma 

abrupta e intempestiva, o planejamento pedagógico para o ano letivo teve que ser 

descartado, sem que houvesse tempo para substituição. 

Mudar a conceituação, ajuda a destacar os problemas, mas está longe de 

representar soluções. 

Durkheim (1983, p. 110), em seus ensinamentos clássicos, elucida que a 

sociedade “[…] confina duas ordens de fatos bastante diferentes: aqueles que são os 

que devem ser e aqueles que deveriam ser diferentes daquilo que são, os fenômenos 

normais e patológicos”. Nessa linha, o ensino emergencial remoto configura um fato 

social patológico, portanto, representa um objeto de estudo para as Ciências Sociais, 

a quem compete colaborar para compreensão das causas e apresentar soluções para 

a retomada da normalidade. 

https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
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Muito se tem debatido sobre a prática, a efetividade e qualidade da educação 

a distância, questões que ganham ênfase em relação ao ensino remoto emergencial, 

dada a sua peculiaridade. 

O primeiro aspecto é o uso da tecnologia, sem a qual, teria sido impossível 

dar continuidade às atividades pedagógicas, e o sistema de ensino do país teria 

estagnado. Os recursos disponíveis levam em conta que a forma de comunicação 

mudou e ampliam as possibilidades, por exemplo, permitem que os alunos se 

comuniquem com outros alunos ou com professor,  que assistam a videoaulas, que 

tirem dúvidas, criem grupos em WhatsApp e que acessem ambientes virtuais de 

aprendizagem, via internet. Favorecem a criação de chats e fóruns de debates, 

bibliotecas virtuais, uso de áudio e videoconferências.  

Entretanto, para utilização eficaz dessa tecnologia é preciso conhecê-la e 

dominá-la, o que não é a realidade para muitos docentes, pois a grande maioria não 

estava preparada e nem capacitada para tanto. 

Com metodologia de trabalho, didática, planejamento, dinâmicas, 

competências e técnicas de avaliação direcionados e concebidos para a aula 

presencial e o espaço físico, os professores foram compelidos a deixarem seu 

universo familiar e a recriarem novas dinâmicas para o ensino-aprendizagem, sem 

disporem de tempo hábil, preparo adequado ou suporte. Sem contar com 

equipamentos e infraestrutura adequada, utilizando os próprios equipamentos, 

enfrentando uma situação de estresse causada pela pandemia, também foram 

responsáveis por manter o engajamento e a motivação dos alunos. 

Rapanta et al. (2020) trazem uma reflexão sobre algumas experiências no 

ensino remoto e analisam como os professores, quase que da noite para o dia, foram 

solicitados a se tornarem designers e tutores remotos, precisando lidar com novas 

tecnologias que antes eram pouco dominadas. Os autores refletem sobre a 

importância de projetar ambientes eficazes de aprendizado e indicam que esse 

compromisso não é apenas do corpo docente, mas também das instituições de 

ensino, que precisam apoiar e garantir o desenvolvimento profissional dos 

professores. 

Outro aspecto que merece ser analisado e debatido diz respeito à qualidade 

da Educação que está sendo oferecida e como ela impactará na formação do aluno. 

Ressalte-se que, em média, um curso de graduação é concluído em quatro anos, 

https://educacao.imaginie.com.br/videoaulas/
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nesta fase pandêmica, praticamente metade deste período se deu pelo ensino remoto 

emergencial. 

Dentre os diversos estudos e debates acerca da Educação, há um consenso 

de que sua finalidade, seja ela no primeiro ano do aprendizado de uma pessoa ou na 

universidade, não é apenas inserir o educando num centro de empreendedorismo 

onde se vendem e se compram ideias, transformando-a em um produto qualquer. Sua 

finalidade é a pessoa. Diz; Larrosa Bondía (2002, p. 21),  

"A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 
nos toca. Não o que se passa, não o que acontece, ou o que 
toca". Desta maneira, a experiência  está diretamente 
relacionada com o homem, aliás, só se realiza pelo homem. 
(Larrosa.2002). 

 
Antes, o objetivo  da educação é formar indivíduos munidos de pensamento 

crítico e colaborativo, dotados de moral e ética para que, com olhar sensível, possam 

lutar juntos para a reconstrução social mais justa e igualitária. Martin Luther King Jr. 

já postulava que: “a função da educação é ensinar a pensar intensamente e pensar 

criticamente. Inteligência mais caráter: esse é o objetivo da verdadeira educação.” 

Para acesso às aulas remotas é imprescindível ter acesso à internet. Segundo 

dados levantados pela PNAD Contínua TIC de 2018, 30% das residências do país 

não têm acesso à internet. Se forem incluídas as áreas rurais, esse percentual passa 

a atingir 50%. A pesquisa também demonstrou que, dentre os integrantes das classes 

D e E, 85% se conectam exclusivamente pelo celular, 2% apenas pelo computador e 

13% por ambos os dispositivos. 

Entre os estudantes, os de graduação têm maior acesso (99,3%). Não há 

diferença significativa entre estudantes de IES públicas (99,0%) e estudantes de IES 

privadas (99,4%).  

O acesso à internet, embora indispensável, não é o único fator necessário 

para inclusão no ensino remoto. A infraestrutura e a situação de cada domicílio vão 

distinguir as experiências dos estudantes, apontando para a relevância das condições 

socioeconômicas para o atual processo de aprendizagem. O problema da 

desigualdade social, mais uma vez, vem à tona,  como que para reafirmar os dizeres 

de Darcy Ribeiro: 

Às vezes se diz que nossa característica essencial é a 
cordialidade, que faria de nós um povo por excelência gentil e 
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pacífico. Será assim? A feia verdade é que conflitos de toda a 
ordem dilaceraram a história brasileira, étnicos, sociais, 
econômicos, religiosos, raciais etc. O mais assinalável é que 
nunca são conflitos puros. Cada um se pinta com as cores dos 
outros. 

 

Conforme dados da Agência Brasil, o celular é o principal dispositivo  de 

informática usado pelos estudantes, alcançando o percentual de 37%, seguido pelos 

notebooks, com 29%, enquanto 11% utilizam computadores de mesa.  

Florestan Fernandes já denunciava o impacto negativo da desigualdade social 

sobre a Educação. Propunha uma educação laica, gratuita e libertadora e a entendia 

como principal instrumento de combate a essas desigualdades, capaz de promover 

uma verdadeira democratização no Brasil. Pensou numa colaboração entre leigos, 

educadores e cientistas sociais para uma concepção dinâmica da educação e um 

debate sobre as raízes econômicas, políticas e socioculturais dos graves problemas 

educacionais do país. (FERNANDES, 1966, prefácio). 
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4 A UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE E O ENFRENTAMENTO DA 

COVID-19 

 

Considerando-se a natural simbiose estabelecida entre aluno/Universidade, é 

seguro afirmar que as decisões administrativas e pedagógicas, bem como as práticas 

e logísticas empregadas e adversidades sofridas pela universidade, refletirão, não só 

sobre a qualidade do ensino/formação dos discentes, mas afetarão direta e 

intensamente vários campos da vida destes. Neste sentido, é necessário estabelecer-

se um retrato das condições atuais da Universidade Federal Fluminense, investigando 

as direções tomadas durante o enfrentamento da pandemia e os impactos causados. 

O próprio portal da universidade e notícias veiculadas pela imprensa oficial serviram 

como fonte de pesquisa. 

Segundo dados divulgados pela Instituição, o perfil socioeconômico e cultural 

dos estudantes passou por revolucionária transformação na última década, a medida 

que 51% dos alunos possuem renda familiar menor que três salários-mínimos, dos 

quais, 64% são oriundos da região Norte do Brasil. Conforme averiguado em 2019, a 

UFF sagrou-se como a maior universidade federal do Brasil em número de estudantes 

matriculados. Ao levarmos em conta a estrutura, ela é composta por unidades de 

ensino  sediadas em 9 municípios do Rio de Janeiro, além do município de Oriximiná 

no Pará. Movimenta mais de 43 mil alunos em 130 cursos de graduação e 8 mil de 

pós-graduações. Conta com um corpo de  3.599 docentes ativos, dos quais 76% são 

doutores e 16% são mestres.  Esses dados espelham o tamanho da Universidade e 

revelam a dimensão da sua contribuição para a formação de educandos, para a 

difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico e cultural, e do alcance social 

possível de ser atingido.  

Contrapondo-se à forte estrutura e à relevância de que é detentora, a UFF, já 

há alguns anos, vem atravessando períodos de dificuldades orçamentárias, 

acentuadas após a aprovação da Emenda Constitucional nº 95, que instituiu um novo 

regime fiscal e impôs um “teto” para os gastos públicos, o que  acabou por afetar 

principalmente, as despesas com saúde, educação e pesquisas científicas. Aliada à 

promulgação dessa emenda, as políticas econômicas efetivadas pelo atual governo 

agravaram ainda mais a situação, chegando a ameaçar o funcionamento de algumas 

universidades, conforme amplamente divulgado na imprensa. 

http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0


23 
 

Exemplo que merece destaque foi o ocorrido em 30 de abril de 2019, quando, 

em entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo”, o então ministro da educação, 

Abraham Weintraub, anunciou a redução de verbas para três universidades federais, 

dentre elas, a UFF (acompanhada pela UFBA e UNB) e “justificou” o corte, atribuindo-

o ao “alegado” baixo desempenho acadêmico dessas instituições e ao que chamou 

de “balbúrdia”, declarando que: “Universidades que, em vez de procurar melhorar o 

desempenho acadêmico, estiverem fazendo balbúrdia, terão verbas reduzidas. A lição 

de casa precisa estar feita: publicação científica, avaliações em dia, estar bem no 

ranking.” 

Essa declaração grave e desalinhada da realidade retrata a relação turbulenta 

que o atual governo mantém com as universidades, a maneira pejorativa como 

enxerga os estudantes, o menosprezo pelos educadores, além de escancarar o total 

descaso atribuído ao processo de educação, completo desconhecimento em relação 

às produções acadêmicas e aos certeiros resultados gerados para o desenvolvimento 

do país e para a sociedade, que é a maior beneficiada pelas ações 

acadêmicas.   Suscita, ainda, as antigas questões sobre a quem interessaria e o 

porquê do sucateamento do ensino superior público, evocando o alerta feito por 

Foucault sobre o processo de instrumentalização dos saberes pelo poder: 

“Sabe-se que a educação, embora seja, de direito, o instrumento 
graças ao qual todo indivíduo, em uma sociedade como a nossa, 
pode ter acesso a qualquer tipo de discursos, segue, em sua 
distribuição, no que permite e no que impede as linhas que estão 
marcadas pela distância, pelas oposições e lutas sociais. Todo 
sistema de educação é uma maneira política de manter ou de 
modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os 
poderes que eles trazem consigo.” (Foucault, 2009, p. 44) 

 

Weintraub deixou de ser ministro em 18 de junho de 2020, mas a política 

educacional do governo Bolsonaro continuou a mesma. 

Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 

Ensino Superior (Andifes), em 2019, considerando todas as universidades, o corte foi 

de R$ 1,7 bilhão, o que representou cerca de 28%, em relação ao ano anterior. Em 

2020, houve nova diminuição de, aproximadamente, 8,58%, e, neste ano de 2021, 

mais uma redução, em cerca de 18,16% 

Em relação à UFF, com base em informações veiculadas pela CNN Brasil e 

Folha de São Paulo, o repasse orçamentário apresenta seguinte histórico: 
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Tabela 1 - Repasse de verbas orçamentárias à Universidade Federal Fluminense: 

Ano de referência Valor recebido (milhões) Diferença em relação ao 
ano anterior (%) 

2009 275,2  
2010 243,3 - 11,59 
2011 303,1 + 24,58 
2012 300,5 -  0,86 
2013 310,7 + 3,39 
2014 271,4 - 12,65 
2015 228,4 - 15,84 
2016 236,7 + 3,63 
2017 235,7 -  0,42 
2018 217,2 -  7,85 
2019 197,7 -  8,98 
2020 175,8 - 11,08 
2021 120,1 - 31,68 

 

Fonte: CNN Brasil (em 14/5/2021) e Folha de São Paulo (em 17/5/2019)  

 
 

Cabe esclarecer que a quantia destinada às universidades corresponde à 

verba discricionária, não engloba os salários dos servidores nem as aposentadorias. 

Contudo, atinge as despesas estruturais, como por exemplo, água, luz, obras, e sua 

redução compromete a realização de pesquisas e assistência e programas estudantis. 

2 

As perspectivas para 2022 não são nada promissoras. No Projeto de Lei 

Orçamentária, a previsão de repasse é de R$ 5,1 bilhões para gastos discricionários, 

enquanto a Andifes alerta que, no mínimo, seriam necessários R$ 6,9 bilhões para 

que as universidades federais consigam manter o funcionamento e pagar contas 

essenciais. Marcus Vinicius David, reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora 

(UFJF) e presidente da Andifes afirma que: 

 
 As universidades federais só sobreviveram em 2020 e 2021 
porque houve suspensão das atividades presenciais, com 
fechamento de unidades, gerando uma redução efetiva de 
gastos com manutenção e serviços. Em 2022, ao retomar as 
atividades, será preciso recontratar serviços, e o consumo de 
energia voltará ao normal em um contexto de elevação das 
tarifas. Será um ano de muita pressão de gastos. 

 
2 [1] Gráfico elaborado a partir dos dados divulgados, disponíveis em UFF terá corte de R$ 32,9 

milhões no orçamento de 2021 | CNN Brasil e Acompanhe a evolução de verbas repassadas às 
universidades federais do país - 17/05/2019 - Educação - Folha (uol.com.br) 

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/uff-tera-corte-de-r-32-9-milhoes-no-orcamento-de-2021/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/uff-tera-corte-de-r-32-9-milhoes-no-orcamento-de-2021/
https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/uff-tera-corte-de-r-32-9-milhoes-no-orcamento-de-2021/
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/05/acompanhe-a-evolucao-de-verbas-repassadas-as-universidades-federais-do-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/05/acompanhe-a-evolucao-de-verbas-repassadas-as-universidades-federais-do-pais.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/educacao/2019/05/acompanhe-a-evolucao-de-verbas-repassadas-as-universidades-federais-do-pais.shtml
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Em meio aos esforços para transpor às dificuldades orçamentárias, no 

começo de 2020, a UFF viu-se compelida ao enfrentamento de imprevisíveis e 

urgentes demandas, ocasionadas pela pandemia de Covid-19 que se instaurou em 

todo Brasil. 

Uma das primeiras medidas adotadas, que causou impacto direto aos 

estudantes, foi a aprovação, no dia 12 de junho de 2020, da Resolução nº 156/2020 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx), que definiu os critérios para 

planejamento e execução das atividades acadêmicas emergenciais para os prováveis 

concluintes dos cursos de Graduação. 

Em seguida, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEx) aprovou 

no dia 14 de agosto de 2020, em reunião extraordinária, o Regulamento do Ensino 

Remoto Emergencial, em caráter excepcional e temporário, para os cursos de 

graduação presencial da Universidade Federal Fluminense. A minuta aprovada 

contou com a participação de docentes, estudantes, Chefes de Departamento, 

Coordenadores de Curso, técnicos-administrativos, Diretório Central. 

Pelo Twitter, a UFF divulgou que a frequência dos alunos não seria 

computada. A Matrícula não seria cancelada por insuficiência de aproveitamento, por 

números de reprovações, por abandono e por perda de prazos. Há um certo cuidado 

por parte da universidade em não prejudicar os estudantes que não conseguem 

acompanhar o ensino online.  

Outra medida direcionada aos alunos, foi disponibilizar o serviço de escuta 

psicológica no modo virtual, facilitando o acesso dos alunos de todos os campus da 

universidade. Este serviço é oferecido pela Divisão de Assistência à Saúde do 

Estudante, vinculada à Coordenação de Apoio Social, da Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis, na modalidade atendimento pontual. Entre janeiro de 2020 e abril de 2021, 

mais de 340 alunos foram ouvidos, totalizando 861. 

Em relação aos desafios trazidos pela pandemia, a universidade trabalhou em 

três projetos merecem destaque, e que, também envolvem os alunos, São eles: 

● projeto GET-UF CONTRA COVID-19, que visa colaborar com a análise 
de dados estatísticos da epidemia, e conta com a participação de docentes e discentes 
da área; 

● testes de diagnóstico rápido da covid-19, em um trabalho desenvolvido 
por pesquisadores e alunos de pós-graduação de quatro laboratórios da instituição. 
Destacando-se que, na primeira fase, os testes começaram em alunos que entraram 
na equipe como voluntários; 
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●  realização, em parceria com o Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz) e a 
Prefeitura Municipal de Niterói, de uma análise detalhada de sequenciamento genético 
do coronavírus, com emprego da técnica de genotipagem de vírus e bactérias 
realizada à beira do leito (point of care). 

 
Uma última atitude tomada pela UFF, que merece especial menção, foi a 

homenagem prestada na abertura da Agenda Acadêmica 2021, evento realizado 

anualmente, a todos os seus servidores, estudantes e funcionários terceirizados que 

faleceram em razão do Coronavírus. Além de ser um ato de manifestação de respeito 

às vítimas e aos familiares, a homenagem procurou resgatar os sentimentos de 

solidariedade, acolhimento, compaixão, partilha, empatia e identidade nacional, tão 

necessários para a superação e recomeço, em tempos tão sombrios.  

 

5 RESULTADO PESQUISA 

 

A pesquisa contou com a participação de setenta e dois alunos da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), dentre os quais, 62 são da graduação, 9 do 

mestrado e 1 da pós-graduação lato sensu. 

 

 

5.1 RESULTADOS EM RESPOSTA ÀS QUESTÕES 1 E 2 DO QUESTIONÁRIO 

PROPOSTO. 

 

O primeiro dado mensurado revela que o vínculo mantido entre os alunos que 

participaram da pesquisa e a universidade foi bastante afetado. Dos 72 alunos, 37, 

pouco mais da metade, prosseguiram com o curso e participaram das atividades 

online, 22, trancaram a matrícula, enquanto 13, abandonaram o curso. O gráfico 

abaixo ilustra a situação. 

 

Figura 1 – Situação  
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O gráfico seguinte, resultante das respostas derivadas da segunda questão, 

demonstra a percepção geral dos alunos entrevistados em relação aos principais  

impactos sofridos em decorrência da pandemia de Covid-19, conforme a subdivisão 

em quatro categorias: isolamento social, ensino remoto, fator socioeconômico e 

medidas do governo atual.  

 

Figura 2 – Impactos  
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A Figura 1 demonstra que o isolamento social foi apontado como o mais 
impactante para a maioria dos alunos, e obteve a seguinte classificação:  

● 24 alunos (33,33%) graduaram como fator 1; 
● 21 (29,17%), graduaram como fator 2; 
● 9 (12,50%), graduaram como fator 3; 
● 18 (25%), graduaram como fator 4. 

A Figura 2 demonstra a classificação obtida pelo fator socioeconômico:  

● 23 alunos (31,94%) graduaram como fator 1; 
● 20 (27,78%), graduaram como fator 2; 
● 20 (27,78%), graduaram como fator 3; 
●   9 (12,50%), graduaram como fator 4. 

A Figura 3 demonstra a classificação obtida pelo ensino remoto:  

● 19 alunos (%) graduaram como fator 1; 
● 23 (31,94%), graduaram como fator 2; 
● 21 (27,78%), graduaram como fator 3; 
●   9 (12,50%), graduaram como fator 4. 

A Figura 4 demonstra a classificação obtida pelas medidas sociais:  

●  6 alunos (8,33%) graduaram como fator 1; 
●  8 (11,11%), graduaram como fator 2; 
● 22 (30,56%), graduaram como fator 3; 
● 36 (50%), graduaram como fator 4. 

 

Da análise conjunta dos resultados, infere-se que o isolamento social 

(33,33%), os fatores socioeconômicos (31,94%) e o ensino remoto (31,94%)  foram 

os que causaram maiores implicações, e é difícil estabelecer uma prevalência, pois o 

número de estudantes que atribuiu a esses três fatores a classificação em grau 1 e 

grau 2, foi muito próximo e semelhante. Isso evidência a complexidade dos efeitos 

gerados pela pandemia de Covid-19. Já em relação às medidas governamentais, 

foram as que menos atingiram os participantes, metade a classificou como grau 4, e 

somados os que tipificaram como grau 3 e 4, representa 80,56%. dos participantes. 

 

 

5.2 DADOS COLHIDOS DOS RELATOS ESPONTÂNEOS DOS ALUNOS 

 

Os relatos trazidos pela terceira questão enriqueceram e aprofundaram a 

pesquisa, pois, além de apresentar novos fatores, retrataram as experiências 
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concretas pelas quais os estudantes passaram, e transmitiram suas emoções e 

sentimentos e revelaram os significados que estes atribuíram a elas.  

 

 

5.2.1 Confronto com a doença e morte. 

 

As experiências narradas relacionadas à infeção, própria ou de familiares, ou 

à morte de pessoas próximas foram as mais traumáticas. A perda de entes queridos 

ocorreu em um curto espaço de tempo e houve dificuldade para a realização de rituais 

de despedida, dificultando a assimilação e a elaboração do processo do luto. O relato 

a seguir, de uma aluna do curso de Pedagogia, é um dos que demonstram a situação: 

“Perder minha amada avó foi muito desolador...Agora, não poder 

velar o corpo da minha vozinha, por conta do protocolo que não 

permitia, foi muito cruel, porque ela sempre foi o centro familiar. 

Criou uma sensação de vazio e abandono. Não sou mais a 

mesma pessoa, existiu uma antes e existe outra depois da Covid 

19. Peguei essa doença, mas tive poucas complicações físicas. 

O pior foi o pânico de dormir e não amanhecer viva. Nem penso 

em voltar às aulas na UFF, não tenho condições psicológicas 

para sair de casa. Tenho medo de contrair o vírus novamente, 

porque, só de pensar numa sala de aula cheia de gente de todos 

os lugares, fico apavorada. Essa pandemia causou muita dor na 

minha família, ficamos longe por mais de um ano. Não sei como 

estou no momento, faltam palavras para definir como me sinto, 

mas, a desesperança é total” 

  

 

 O relato mais difícil de ser abordado, também o mais triste e impactante, 

refere-se ao suicídio cometido por um estudante. Não foi identificado o motivo. O fato 

gerou grande comoção entre os alunos, que decidiram homenagear o colega, dando 

o nome dele ao Centro Acadêmico de Filosofia (Cafil). Durkheim, em seu livro “O 

Suicídio”, já analisou o fenômeno, alertando para a ocorrência, em casos de 

instabilidade social, do que classificou como “suicídio anômico”. Este seria decorrente 

de uma conjunção de fatores, especialmente provocados por uma falta de regras e 

normas de convívio estabilizadas, “anomia social”, que o autor classificou como a 
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situação em que há uma ruptura da normalidade social, levando à perda dos vínculos 

entre o indivíduo e a sociedade. 

 

5.2.2 A impiedosa insegurança alimentar. 

 

Relatos alarmantes e comoventes de alunos que se encontram em situação 

de insegurança alimentar foram assustadoramente recorrentes. A dificuldade 

econômica é característica marcante entre os alunos da Universidade Federal 

Fluminense: mais da metade possui renda familiar de até três salários-mínimos. A 

maioria deles enfrenta sozinho suas demandas de estudo, moradia e sustento. Muitos 

estão comendo mal e alguns, mesmo recebendo auxílio de bolsa ou de familiares, não 

conseguem realizar três refeições por dia. Assim, as condições mínimas de segurança 

alimentar foram comprometidas, o que acaba por afetar a saúde física e mental destes 

estudantes. As políticas públicas não socorreram a maioria destes alunos, e vários 

foram compelidos a abandonar o curso, por não terem condições psicológicas e 

financeiras para continuar os estudos mesmo com ajuda da tecnologia. Não há técnica 

de aprendizado que ajude quando o assunto é fome. Um dos relatos trazidos por um 

aluno do curso de Pedagogia ilustra a dificuldade de muitos outros: 

“Quando a pandemia chegou, foi difícil! Eu me desesperei, 
larguei a faculdade e voltei para a casa dos meus pais, que 
moram em Minas Gerais. Não tinha dinheiro nem para comprar 
a passagem, os amigos me ajudaram a comprar a ida pra casa. 
A fome me derrubou, então não tinha mais forças. Eu me senti 
derrotado”. 

 

5.2.3 A dura realidade de quem vive na moradia estudantil no Gragoatá em 

Niterói. 

 

A moradia estudantil abriga estudantes de toda parte do Brasil, e estrangeiros. 

As pessoas que estavam isoladas no alojamento tinham idades entre 18 e 35 anos.  

No dia seguinte ao pronunciamento da OMS ( Organização Mundial da Saúde) 

em que foi decretada a pandemia muitos deixaram a moradia. Outros permaneceram 

por um tempo, mas com o agravamento da situação, foram embora. Ficaram os mais 
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vulneráveis, a maioria negros, que não tinham para onde ir. Dois alemães que 

estavam alojados ficaram presos no país, devido ao fechamento das fronteiras.  

Houve muita dificuldade financeira. O auxílio estudantil no valor de R$ 400,00 

foi considerado insuficiente, causando grande impacto sobre a alimentação. Foi difícil 

manter planos para acesso à internet e suprir necessidades básica, como itens 

higiene. Tardiamente, foram concedidos equipamentos e a bolsa. 

Alguns contraíram o vírus antes do campus ser fechado. Ninguém sabia como 

proceder, não havia instruções e a comunicação com a instituição era difícil. 

Sentiram-se ilhados no campus, sem remédios, sem permissão para receber 

visitas. Não era permitido, nem entrar, nem sair da moradia; a única autorização era 

para ir ao supermercado. Posteriormente, a liberação para que familiares tivessem 

permissão de ingresso para visitação ou para pegarem as malas e objetos pessoais 

dos estudantes que tinham deixado a moradia foi conseguida por meio de petição à 

reitoria. O lugar foi considerado inóspito, comparado a uma ala militar. Houve relatos 

de brigas entre os estudantes, atribuídas ao isolamento e ao constante contato direto 

na mesma moradia. 

O isolamento geral, o distanciamento de parentes e amigos, a insegurança 

alimentar, as atividades interrompidas de maneira brusca, a paralização dos projetos, 

pesquisas, estágios, o medo de contrair a doença ou de que algum familiar a 

contraísse, o medo de não reverem os parentes e as incertezas causadas pela 

pandemia, geraram muita instabilidade e temor, abalando o equilíbrio psicológico dos 

alunos. Foram relatados sintomas de pânico, ansiedade, apatia, depressão, 

irritabilidade. Tiveram dificuldades para acompanhar as aulas, consideraram ser muito 

estressante três horas seguidas de aula em modo online. 

Destacaram e elogiaram a atuação da diretora do ICHF, Alessandra Barreto, 

que criou uma comissão composta por professores e por coordenadores dos cursos 

de Humanas para facilitar a comunicação com os alunos e receberem suas 

demandas, e para, com a participação dos DEAS, CEAS, programarem novas 

atividades. Também realçaram a importância do atendimento psicológico que 

receberam do serviço oferecido pela universidade. 

Os estudantes organizaram grupos de estudos e, em fevereiro de 2021, 

conseguiram permissão da universidade e criaram um grupo para ministrar aulas para 

os terceirizados que trabalhavam no local. Deram aulas de Filosofia, Literatura, 
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Português Biologia e Química, visando a preparação para Enem. O projeto serviu 

como estágio para os universitários. 

Identificaram momentos de solidariedade, empatia, companheirismo e 

acolhimento, que possibilitaram estreitar laços de amizade e permitiram atravessar o 

período conturbado da pandemia. Faziam o almoço juntos e compartilhavam a 

refeição, o que foi muito positivo e benéfico. 

Um dos entrevistados ganhou uma bolsa. Afirmou que ter podido se alimentar 

direito fez significativa diferença, pois o ajudou a ter maior concentração nos estudos 

e o possibilitou a dividir a comida com os colegas que estavam próximos e precisados.  

Quando houve regressão dos casos de Covid-19 e as medidas de restrição 

social foram atenuadas, foi organizado um evento que seria presencial, na Cantareira, 

para reunir e dar “boas-vindas” aos calouros. Todos os participantes usavam 

máscaras e álcool em gel. Relatam que o encontro foi emocionante, mesmo 

contrastando com o abandono em que o prédio se encontra, principalmente, pela 

possibilidade de reviver o espaço sendo tomado pela interação entre os alunos. Uma 

ponta de esperança! 

 

 

5.2.4 Fatores socioeconômicos: 

 

● 18% dos alunos tiveram ou têm um apoio estudantil no valor de R$ 

400,00, fornecido pela universidade; 

● Desemprego, sem perspectiva de recolocação. A perda de emprego, 

próprio ou de familiar, prejudica o desempenho nos estudos. Os que exerciam trabalho 

autônomo sentiram grande queda na procura pela prestação de seus serviços; 

● Medo de perder a fonte de renda, por não poder trabalhar, ou ser 

demitido; 

● Parte significativa dos estudantes avalia que, sem ajuda de custo da 

família ou uma bolsa de apoio para permanecer na universidade, vai ser impossível 

dar continuidade; 

● Dificuldade em manter a moradia. Alguns citam aluguéis atrasados, 

outros que voltaram para a casa dos pais, e há uma parcela que voltou para a cidades 

de origem, mas, mesmo assim, não tiveram outra opção a não ser abandonar o curso; 
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● Aumento do custo de vida. Relatam dívidas impagáveis e identificam 

aumento de preço dos itens da cesta básica e itens de higiene. Dificuldade de acesso 

a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte e suprimentos 

pessoais. 

“2020 era um ano que podia ter sido excluído do calendário! Eu, 

minha mãe, pai, marido e filha contraímos a Covid-19. Eu, e 

meus pais fomos internados em estado grave. Meu pai, já com 

mais de 68 anos, não resistiu e faleceu depois de doze dias 

lutando. Minha mãe sobreviveu. Fiquei entubada por dias e, 

quando acordei, estava desorientada, perdi vinte e três quilos. 

Só descobri a morte do meu pai depois de 2 meses. Minha filha 

e meu marido tiveram sintomas leves. Hoje, estou endividada, o 

negócio da família foi à falência, vendi meu carro para ajudar a 

pagar uma parte das despesas hospitalares, mesmo com plano 

de saúde. Abandonei a universidade UFF, não sei se é 

temporário ou definitivo, não penso muito. Ainda estamos nos 

recuperando, precisamos pagar as contas que não fecham.” - 

Aluna do curso de Direito da UFF. 

“De repente, a pandemia chegou. Não deu tempo de pensar, 

ficamos trancado em casa, achando que estávamos salvos. 

Quanto engano! Não fui infectada pelo vírus, mas pelo medo de 

perder alguém da minha família. Perdi o emprego, faltou comida 

na mesa, e os vizinhos ajudaram com cestas básicas. Tenho 

medo de sair na rua, minhas mãos suam, e sinto falta de ar. 

Tenho saudade da Universidade Fluminense. A vida dos 

estudantes não será como antes”. - Aluno do curso de Educação 

Física da UFF. 

 

 

 

5.2.5 Fatores socioculturais: 

 

● Apreensão pela exposição de pessoas queridas e grupos vulneráveis 

● Insegurança pela disseminação das fake News. Esses relatos são 

corroborados pelo  estudo “O Brasil está sofrendo de infodemia de Covid-19”, feito   

pela Avaaz, em que foi constatado que sete a cada 10 brasileiros, que corresponde a 

73% dos entrevistados, acreditaram em, pelo menos, um conteúdo falso veiculado a 

respeito da pandemia de Covid-19.  
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● Sentem falta do campus, das relações que foram construídas no ensino. 

● Uso de máscaras. Reconhecem que são essenciais para o combate ao 

vírus, mostram-se favoráveis ao uso obrigatório como meio de prevenção da doença, 

mas sentem que atrapalham a respiração. 

● Depositam confiança na Universidade, como forma de ingresso e 

ascensão profissional, um novo começo e como impulsionadora de novas 

oportunidades 

● Lutam para não abandonar os estudos, mesmo que isso implique em um 

custo na vida pessoal, como morar em lugares apertados com outras pessoas.  

● Utilização da web como forma de refúgio para os problemas. As redes 

sociais estão bem presentes a todos, que dedicam horas de sua vida a ela. 

● Ter que assumir novas tarefas e desempenhar novos papéis, em virtude 

da perda de familiares, como por exemplo, cuidado de parente doente, ou assumir 

sozinho a formação e assistência dos filhos; 

●  Medo de ser socialmente excluído ou estigmatizado por ter ficado 

doente. 

● Desgaste no convívio familiar e problemas atrelados à falta de 

privacidade: 

“Sou bacharel em Sociologia. Fiz o reingresso para absorver 

mais os ensinos acadêmicos. Logo, veio a pandemia. Tive que 

ir para o Estado de Minas Gerais, por ter perdido minha mãe, 

aos 84 anos, lúcida, forte e muito ativa. A prova disso é que era 

ela quem cuidava de meu irmão cadeirante. Então, para que ele 

não fosse para um abrigo ou asilo, comecei a tomar conta dele 

e fazer as aulas no ensino remoto. Houve momentos horríveis 

nesse trajeto, a pandemia trouxe a incerteza, a tristeza e o 

isolamento. É como se eu tivesse cometido algum delito e não 

pudesse sair do presídio. Dias de solidão e aperto no peito. O 

fato de não poder chorar na frente de Ed, meu irmão, foi muito 

difícil. Ele é esquizofrênico e tem surdez. Ficou assim depois que 

sofreu um acidente de carro. E aqui estou eu! Fazendo de tudo 

para ele se sentir um pouco mais amado. E, nas horas das aulas 

online, digo que vou lavar roupa, para ele não desesperar 

enquanto fica só. Pois a casa aqui era cheia de confraternização: 

muitos filhos, cunhadas, sobrinhos, avó, avô e amigos. Os Natais 

duravam quase dois ou três dias seguidos. A casa depois da 

pandemia é fria, sombria e tem um ar fúnebre. Causado por um 



35 
 

vírus invisível e impiedoso”- Aluna do curso de Sociologia da 

UFF. 

  

“Abandonei o curso, porque no momento sofro de vários 

transtornos mentais. Não consigo focar meu pensamento em 

nada. Meu marido faleceu vítima da Covid-19, e, no mesmo 

momento meu filho pegou o vírus. Ele está bem agora, mas nós, 

até hoje, não tocamos na morte do pai dele. Nós fazemos de 

conta que meu marido está viajando, assim fica mais fácil lidar 

com a ausência dele em casa. Deste então não conseguimos 

sair de casa, tenho pânico só de pensar em colocar os pés na 

rua. (A entrevista foi interrompida porque a aluna começou a 

chorar ao relembrar os momentos de desespero que passou). ”- 

Aluna do curso de História da UFF. 

  

“Está um inferno a minha vida, depois da pandemia. Isso não 

quer dizer que antes estava tudo maravilhoso! Só que, 

atualmente, moro com três estudantes da UFF num apartamento 

muito pequeno, de um quarto apenas. Com a Covid-19, tudo 

piorou, A convivência está muito hard...rs, A saúde mental 

acabou, estou tentando resistir, mas mesmo com o estudo 

remoto, que achei que ia ser tranquilo, não está fácil me 

concentrar para estudar com tanto barulho.” – Aluno de 

Geociência da UFF 

 

 

 

 

5.2.6 Fatores de ordem política 

 

● O auxílio emergencial foi considerado útil, mas por curto prazo e 

insuficiente. 

●  Dificuldades de acesso ao sistema de saúde. Identificam o processo de 

precarização e sucateamento do Sistema Único de Saúde, muitos relatam a 

interrupção de tratamentos, por dificuldades de acesso, e longas esperas para 

atendimento. 

● Sentem falta de políticas públicas que facilitem o acesso à internet, e 

que ofereçam suporte para que os mais carentes possam dar continuidade às 

atividades de ensino 
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● Vacina. A maioria tem medo dos efeitos colaterais, mas a reconhece 

como meio eficaz de combater a doença. Criticaram a falta de uma campanha de 

esclarecimento e o atraso no início do processo de vacinação. 

● Incerteza quanto ao futuro da universidade pública, devido ao corte de 

verbas, aos constantes ataques promovidos pelo atual governo, e às muitas ameaças 

de privatização.  

● Analisam que o Brasil regrediu. Atribuem esse fato à atual corrupção do 

governo federal e às demais esferas.   

● Classificam que a classe política não dá importância para a Educação. 

● Presença do crime organizado gerando consequências a vida pessoal.       

                  

            

  

“Ao ser infectado pelo vírus da Covid-19, no começo de março 

de 2021, no auge da pandemia, senti medo da morte, achei que 

nunca mais veria minha família. Fui ao hospital de campanha no 

Rio de Janeiro, fiquei mais de 20h esperando atendimento; 

parecia um cenário de guerra no hospital. O medo de não sair 

vivo daquela enfermaria foi grande! Fiquei mal, sem respirar 

direito. Fui transferido para um hospital em Piratininga no 

município de Niterói, porque tinha vaga. Fiquei 2 semanas 

internado, não fui entubado, e foi agoniante a recuperação. Você 

vê as pessoas agonizando, ao seu lado, os médicos e 

enfermeiros exaustos e lutando contra esse maldito vírus. 

Também tinham corpos perto de mim. Quando tive alta, não 

tinha noção de quanto tempo tinha ficado internado. Ainda sinto 

cansaço até hoje, tive problemas musculares, precisei esperar 5 

meses para voltar a andar direito, perdi mais de 12 quilos, ainda 

sinto fadiga. Não sou mais a mesma pessoa”. Aluno do curso de 

Economia da UFF. 

  

“Fui totalmente prejudicado. No final de 2019, entrei com um 

processo, solicitando prorrogação do prazo para entrega de 

monografia, devido a problemas de saúde. As informações que 

obtive davam conta que o processo estava com a Coordenadora, 

para análise e despacho. Com o início da pandemia, começaram 

os problemas: moro em Tribobó, São Gonçalo, que é uma região 

dominada pelo tráfico de drogas. Quando morreu a traficante 

“Hello Kity”, que comandava a região, ficamos dois meses 

aguardando que as empresas “negociassem com o novo chefe” 
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para liberar o trabalho das empresas de internet. Como sou do 

grupo de risco, não pude comparecer ao Campus. Perdi o 

contato com a Coordenação do curso. Hoje, continuo com 

problemas de sinal de internet, que, quando venta, não funciona, 

quando chove, não funciona,....Só tem motivos para não 

funcionar.” - Aluno do curso de Sociologia da UFF. 

              

 

 

5.2.7 Saúde Mental e física 

 

● Queda da produtividade e maior cansaço mental, com efeito cumulativo, 

falta de concentração para realizar tarefas cotidianas 

● A bebida alcoólica foi adicionada no cotidiano. 

● Desenvolvimento de toques, como: falar sozinho, limpar a casa toda 

hora 

● Temor pelo risco de adoecimento e morte. 

● Depressões, ataques de pânico, estresse, distúrbios do sono, tédio, 

sentimentos de desesperança e solidão. 

● Raiva, frustração ou irritabilidade aparecimento de pensamentos 

intrusivos. 

● Sentimento de impotência para proteger as pessoas próximas.  

●  Preocupação com a possibilidade de o indivíduo ou de membros de sua 

família contraírem a Covid-19 ou deles próprios contraírem covid e a transmitirem a 

outros. 

● Fadiga, dores de cabeça e dores no corpo, sudorese nas mãos. 

●  Sequelas geradas pela Covid-19, como, trombose, queda de cabelo, 

dificuldade nos movimentos. 

 

  

“Na batalha pandêmica, venci a morte, perdi dois membros da 

minha família (o tio José e um primo). As sequelas ficaram 

aprisionadas no corpo, ainda tenho a sensação de que isso não 

está acontecendo. Parece que vivo um pesadelo, não durmo 

direito, fico com um cansaço o tempo todo, tive problema de 

trombose. Estou batalhando para me recuperar, faz mais ou 

menos doze meses que luto para ficar bem. Tenho depressão, 
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não tenho foco em nada, como se fosse um morto-vivo, falta 

energia. A universidade está cada vez mais distante.  O 

endividamento, meu e de familiares, por conta das despesas da 

Covid foi grande. -  Aluno do curso de Geografia da UFF 

  

“Sinto falta do espaço da universidade. Quando penso nela, 

percebo que está ficando cada dia mais distante na lembrança. 

O que mais enriquecia, era o contato com os colegas, as 

conversas rápidas nos intervalos das aulas e a troca de 

conhecimento, onde um aprendia com o outro. Encontro-me com 

muita depressão, desanimada com o ensino online, pois não 

tenho foco, acho massacrante ter horas de aula remotamente, 

não consigo acompanhar.” - Aluno do curso de Filosofia da UFF 

  

 

5.2.8 Ensino remoto 

 

● Falta de concentração, antes e depois das aulas online 

● Dificuldades para conciliar as aulas com a vida privada e com a nova 

rotina.  

● Espaço físico inadequado.  Os locais para estudo foram improvisados, 

com os recursos que tinham disponíveis. Narraram a falta privacidade; em média, 

moram com três ou mais pessoas, dentre as quais crianças. 

● Dificuldade em acompanhar a aula por aparelho celular. 

● Uso de celular compartilhado. 

● Avaliaram que a falta de debates e discussões como prejudicial para o 

processo de formação 

● A quarentena atrasou as atividades da faculdade em seis meses, 

durante o processo de adaptação ao formato de ensino remoto, obrigando muitos 

alunos a selecionarem e assumirem uma carga excessiva de matérias no primeiro 

período de 2020. Houve relato de alunos que cursaram 10 matérias em um período. 

● O ensino remoto possibilitou que alguns estudantes voltassem para a 

casa e ficassem perto dos familiares. 

“O ensino online me ajudou muito nessa pandemia. Caso o 

contrário, teria que trancar a matrícula na Universidade, porque 

tenho uma filha pequena, que está comigo em tempo integral: eu 

não teria condições financeiras para arcar com as despesas de 

transporte e pagar alguém pra ficar ela. E meu marido está 
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desempregado, trabalhando como motorista de Uber, para a 

nossa sobrevivência. Portanto foi positivo o ensino remoto.” 

Aluno do curso de Letras da UFF. 

  

“A pandemia me obrigou a manter contato remoto com quem não 

fizesse parte do mesmo domicílio. Ao mesmo tempo, me obrigou 

a manter constante contato direto com que estivesse na mesma 

moradia, causando desgaste no convívio familiar e problemas 

atrelados à falta de privacidade. A pandemia também dificultou 

a interação com o núcleo de amizades e conhecidos, os 

afastando de meu convívio diário. O isolamento provocou um 

grande efeito negativo em minhas habilidades sociais e em 

minha saúde, física e mental. No âmbito acadêmico, a 

quarentena atrasou a faculdade em seis meses, no processo de 

adaptação ao formato de ensino remoto por meio online. Isto me 

obrigou a cursar dez matérias no primeiro período de 2020, para 

que minha matrícula não sofresse com este atraso. A mudança 

no ritmo, junto a deterioração de minha saúde, resultou em uma 

significativa queda em minha produtividade. As tarefas diárias 

agora resultam em maior cansaço mental, com efeito 

cumulativo.” - Aluno do curso de Filosofia da UFF. 

  

“Sem sombra de dúvidas a pandemia de Covid-19 afetou a 

educação de todas as formas possíveis e imagináveis, em todos 

os segmentos sociais, embora ricos e pobres tenham sido 

atingidos em graus diferenciados. Se o filho do empresário 

passou a ter aulas remotas e suporte intelectual a distância, as 

crianças pobres sequer tinham acesso à internet. Então não se 

pode dizer que a pandemia igualou ninguém. Mas isso, de certa 

forma, reflete a realidade pré pandemia, de vez que o ensino 

público se arrasta desde sempre num atoleiro de dificuldades, 

enquanto o aluno que frequenta escola de ponta nada de 

braçada no desenvolvimento socioeducacional. Se fosse 

possível considerar um aspecto positivo dessa tragédia que se 

abateu sobre o Brasil e o mundo, eu diria que seria o fato de que 

se descobriu que o professor é uma figura insubstituível no 

processo ensino-aprendizagem. Alvíssaras!! Por outro lado, não 

é nenhuma novidade que a condução dos rumos do país, 

comandado por um presidente despreparado para exercer o 

papel de estadista contribuiu demais, não só para o número de 

mortos, mas também para o caos que se instalou na sociedade 

e que, obviamente, repercutiu na educação. O professor, além 

de preparar aulas, ministrar aulas remotamente, teve que 

aprender como lidar com tecnologia. Como se não bastasse tudo 
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isso, ainda teve que gastar seu precioso tempo a ouvir tolices 

proferidas por negacionistas que confundiam as mentes dos 

alunos e semeavam discórdia entre diferentes grupos sociais. 

Esse manancial de imbecilidades só perde para o pavor do vírus 

no meu ranking particular: foi duro vencer o medo da morte, mas 

também foi muito difícil combater a ignorância. E, claro, nunca é 

demais afirmar que a boçalidade desconhece idade, credo, 

formação intelectual: ter que conviver com colegas 

negacionistas foi uma provação que espero não mais ter que 

vivenciar. “   - Professora da UFF 

 

 

             6 CONCLUSÃO 

 

Os objetivos desta pesquisa foram plenamente alcançados, pois com um 

trabalho amplo de coleta de dados, embasado em estudos bibliográficos e em 

pesquisa de campo, foi possível estabelecer um panorama sobre as circunstâncias 

em que se viram inseridos os alunos da Universidade Federal Fluminense, identificar 

os fatores que mais os afetaram e o contexto em que se encontram. O trabalho 

conseguiu dar voz aos alunos e trazer à luz suas necessidades, dificuldades, 

angústias enfrentadas, transformações por que passaram, e vivências, o que será útil 

para elaboração de propostas assertivas.  

Os efeitos causados pela pandemia de Covid-19, embora em diferentes 

níveis, atingiram a todos os alunos, desencadeando consequências sobre os múltiplos 

aspectos da vida destes, sejam de ordem econômica, social, afetiva, emocional, 

acadêmica. Tais consequências não se manifestam de forma isolada, é frequente que 

um evento provoque uma sequência de desdobramentos. 

Especialmente em relação à saúde, os relatos, sem exceção, fizeram menção 

a pelo menos três fatores ligados ao abalo da saúde mental e emocional. A condição 

psicológica dos alunos sofreu grande pressão, foi bastante impactada, e interferiu no 

processo de aprendizagem, indicando a necessidade de maiores estudos para 

nortearem caminhos e propostas para assistência. 

Concomitantemente à pandemia de Covid-19, a adoção do ensino remoto 

emergencial, ainda que com toda sua improvisação, limitação e controvérsias, foi o 

que tornou possível dar continuidade às aulas, evitando uma paralização completa. 
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      Embora a quase totalidade dos estudantes universitários tenha acesso a internet, 

a condição socioeconômica destes foi decisiva para determinar o nível de 

aproveitamento das aulas e denunciou a desigualdade de oportunidades no país, que 

se refletem na Educação. A qualidade do sinal de internet, espaço físico inapropriado, 

a falta de infraestrutura, a moradia compartilhada com várias pessoas, a necessidade 

de desempenhar multitarefas são alguns dos fatores que dificultaram o aprendizado. 

Estes  fatores suscitam a questão sobre até que ponto a Educação foi igualitária e 

inclusiva nestes tempos de pandemia.    

A falta de coordenação nacional por parte do Ministério da Educação aliada 

aos cortes orçamentários impostos às Universidades Federais, dificultaram 

investimentos para melhorar o ensino remoto e para prestar assistência aos alunos. 

Importante registrar que o atual presidente vetou o projeto de lei que havia sido 

aprovado pelo Congresso Nacional e previa investimento em acesso gratuito à internet 

para alunos e professores da rede pública.  

Ainda em relação ao ensino remoto, a atuação e esforço dos professores foi 

admirável. Mesmo sem tempo hábil e preparo adequado, deram continuidade às 

atividades educacionais. A relevância do papel do professor para o aprendizado e, 

consequentemente, para a sociedade, tornou-se mais evidenciada e levanta questões 

sobre o tipo de Educação que se quer ministrar, enquanto sociedade. 

O cenário ainda é incerto, mas se for necessário dar continuidade ao ensino 

remoto emergencial, ele deve ser mais bem planejado, contar com técnicas mais 

precisas de avaliação, meios que possibilitem a participação e interação dos alunos 

em aula. Faz-se necessária uma reestruturação, que conte com a participação dos 

docentes, discentes, de todos os envolvidos no processo educacional, e o suporte de 

profissionais ligados à tecnologia. 

Um aspecto importante revelado pela análise dos questionários respondidos 

pelos alunos, foi que, embora tenham classificado as medidas políticas como o fato 

de menor impacto em suas vidas, na resposta expositiva, apresentaram inúmeros 

exemplos de fatores correspondentes à ausência ou ineficiência das políticas 

públicas, ou seja, eles sentem as consequências, mas não conseguem relacioná-las 

ou atribuí-las ao governo, na esfera federal. Algumas críticas generalizadas foram 

feitas à corrupção, e apenas uma direcionada ao governo estadual. 

A vida socioeconômica dos estudantes, que já era bem difícil, foi bastante 

comprometida, desencadeou diversas adversidades e impôs significativas mudanças. 
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Viram-se obrigados a solucionar ou contornar os problemas sozinhos, sem, 

praticamente, contar com ajuda de políticas públicas. O fechamento de restaurantes 

universitários, a falta de verba para programas de moradia dos universitários, corte de 

bolsas de auxílio aos de baixa renda, por exemplo, colocam os estudantes em 

situação de vulnerabilidade social e econômica em risco de exclusão. 

A gravidade da situação socioeconômica se materializou nos enternecedores 

relatos de alunos que se encontram em situação de insegurança alimentar. Esta 

condição compromete todos os aspectos da vida e coloca em risco a própria 

subsistência. Praticamente, inviabiliza qualquer forma de aprendizado. Fere princípios 

elementares de Direitos Humanos e escancara a brutal desigualdade de um país, em 

que os 10% mais ricos detêm quase toda a renda nacional.  

Mesmo antes do atual desafio sanitário, já estava em curso um projeto de 

desconstrução das políticas públicas e sociais do Estado, que está inviabilizando o 

crescimento e que compromete o futuro do país. A precarização dos serviços públicos, 

a redução de direitos trabalhistas, descaso com as questões ambientais e a péssima 

gestão da pandemia são exemplificações disso e, em especial, as universidades 

públicas sofrem sucessivos ataques não só financeiro, mas à credibilidade.  

Mais do que um espaço físico, a Universidade é um espaço de interação, das 

experiências, de tomada de contato com novas realidades, da comunhão dos saberes, 

que estimula o debate de ideias, a discussão de problemas e a formulação propostas. 

Propicia aprofundar o conhecimento sobre os fatos presentes e passados, e sobre 

suas consequências, e é palco de lutas e de mobilização política estudantil e social. 

Tudo, colabora e diferencia a formação do profissional. É uma instituição que vai além 

dos cursos oferecidos, e atua no constante aperfeiçoamento de capital humano e 

tecnológico, na produção de pesquisas na prestação direta de serviços à população, 

e é preciso que a sociedade tenha consciência desses fatores, o que pode ser atingido 

por meio de mobilizações. Defender a universidade pública é tarefa de todos os 

brasileiros que se preocupam com um país mais desenvolvido e menos desigual  

Essa essência da universidade deve ser preservada, qualquer que seja a 

metodologia de ensino! 

Os alunos da Universidade Federal Fluminense foram bastante afetados pela 

pandemia de Covid-19, enfrentaram inúmeras dificuldades. Estão fragilizados, 

traumatizados, adquiriram sequelas emocionais e sofreram danos na saúde mental. 

Foram transformados. Apesar das adversidades, demonstraram solidariedade, 
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criatividade, elaboraram projetos, inclusive, sociais, e apresentam sinais de resiliência 

e esperança. A Universidade tem a nova incumbência de tentar compreender e 

reconhecer esse aluno e, em um trabalho conjunto entre docentes e profissionais da 

Saúde, das áreas das Ciências Sociais, acolher e dar assistência a esses alunos, 

readequando as atividades pedagógicas e agregando ações psicopedagógicas. 

“O conhecimento emerge apenas através da invenção e da 

reinvenção, através da inquietante, impaciente, contínua e esperançosa 

investigação que os seres humanos buscam no mundo, com o mundo e uns 

com os outros.”  Paulo Freire (1974). 
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